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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Resumo: A tecnologia está presente na vida dos nossos alunos e a escola não 
podem ficar fora dessa realidade. Uma das maneiras de fazer os alunos se 
interessarem pelas aulas de português é o uso de textos múltissemióticos (neste 
caso, em especial, os filmes de curta e longa metragem, ou trechos de filmes e 
documentários), vinculados a conteúdos e a gêneros textuais,  corroborando 
assim para que as aulas de português permitam produzir conhecimento de 
leitura e escrita com objetos que não se classifiquem somente pelo cunho 
grafocêntrico. Neste sentido, este trabalho terá como foco a prática de recepção 
e análise de audiovisuais, privilegiando as contribuições que este tipo de 
material pode trazer para as aulas de Língua Portuguesa. Os audiovisuais a 
serem trabalhados abordam vários temas e gêneros, sendo eles nacionais e 
internacionais, de curta e de longa metragem, documentários e desenhos 
animados (cartoon - movies). Para tanto, o projeto de intervenção será aplicado 
no Colégio Estadual Sebastião Paraná; localizado no Centro do município de 
Palmas no Sudoeste do Paraná. Tendo como público alvo os alunos do 9º ano. 
Dessa forma, a pesquisa enquadra-se no caráter qualitativo, buscando a 
participação dos sujeitos. O procedimento da pesquisa enquadra-se no formato 
de Pesquisa Ação, pelo qual o processo de pesquisa recorre a uma metodologia 
sistemática, no sentido de transformar as realidades observadas, a partir de sua 
compreensão, conhecimento e compromisso para a ação dos elementos 
envolvidos na pesquisa. 
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INTRODUÇÃO  

 

Considerando que os filmes ajudam a desenvolver no aluno a 

capacidade de sensibilidade, percepção, poder de criação e imaginação e que a 

linguagem audiovisual perpassa o que é “percebido mediante imagens básicas, 

propiciando, dessa forma, outra possibilidade para a leitura de mundo.” 

(ARROIO; GIORDAN, 2006, p. 36). É preciso, conforme Rojo (2009, p.120), que 

o aluno desenvolva e adquira conhecimentos básicos com a língua, linguagem, 

as mídias e as múltiplas práticas letradas, de maneira democrática, ética, crítica 

e que seja protagonista de sua própria vida. 

É frequente observar que pela falta de hábito de uma leitura crítica e do 

contato com conteúdo da sétima arte, os alunos do ensino fundamental 

geralmente não conseguem apreciar com concentração ou interesse essas 

materialidades, o que dificulta ainda mais na construção de sentidos quando 

deixamos de trabalhar somente com uma forma de linguagem.  

  As possibilidades de letramento múltissemiótico são diversas: linguagem 

verbal e escrita, musical, imagética (imagens estáticas e em movimento, nas 

fotos, no cinema, nos vídeos, na tv.) e essas múltiplas linguagens e as 

capacidades de leitura e produção  por elas exigidas são constitutivas dos 

textos contemporâneos. É importante hoje abordar as diversas mídias e 

suportes em que os textos circulam uma vez que “o impresso em papel deixou 

de ser a principal fonte informação e formação” (ROJO, 2009, p.119) 

É comum o uso de filmes ou trecho de filmes nas práticas de sala de 

aula, nas mais variadas disciplinas, não importa a área. Porém, o que se tem 

observado é que os filmes mais comuns ou populares dificilmente são 

apreciados pela maioria de jovens e/ou crianças de escola pública. Estes jovens 

em especial os que pertencem à comunidade que faremos o projeto de 

intervenção, na maioria das vezes, assistem passivamente programas 

televisivos, de apelo comercial, tais, como: Reality show, novelas, programas de 

auditórios e telejornalismo que instigam a violência e a agressividade do ser 

humano.  
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Mediante este cenário, será proposto aos alunos do 9ª ano do colégio 

Estadual Sebastião Paraná, município de Palmas, o desenvolvimento do 

interesse e apreço de textos multimodais com vistas à recepção crítica dos 

conteúdos da 7ª arte. 

 

1. RECURSOS DE INVESTIGAÇÃO  

 

1.1. Investigação disciplinar 

            Conforme já afirmamos, este trabalho terá como foco a prática de 

recepção e análise áudio visual em especial documentário e filmes, privilegiando 

as contribuições que este tipo de material pode trazer para as aulas de Língua 

portuguesa. Por essa razão, análise do tema buscará perceber a riqueza dos 

filmes e o conhecimento da língua, cultura, tradição, costume e contexto em que 

cada um foi produzido e qual a intenção desse objeto de estudo, uma vez que 

ele está em nossa sociedade. 

Por isso a pesquisa está enquadrada no caráter qualitativo, como 

pesquisa ação, buscando a participação dos sujeitos, ou seja, não só os 

professores, mas também alunos do 9º ano, do Colégio Estadual Sebastião 

Paraná com o objeto de estudo - audiovisual e a sua relação para a 

aprendizagem, podendo assim o professor trabalhar outros gêneros textuais por 

meio desses audiovisuais.  

Para tanto o formato do material didático será Unidade didática / 

Caderno Pedagógico devido às possibilidades se propor tais atividades. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Caro leitor: Apresentaremos o tema em que serão trabalhados textos 

multissemióticos, com enfoque principal no conteúdo da sétima arte, com 36 

aulas podendo se estender conforme o rendimento e aproveitamento dos 

alunos.  

Para cada material audiovisual escolhido abriremos uma nova unidade. 

Portanto, este caderno será constituído de 5 unidades. Os textos multissemióticos  

trabalhados serão: 

 

1 Titulo: Rango 

Direção: Gore Verbinski 

Produtora: Paramount Pictures 

Duração: 111 minutos  

Local de publicação: EUA 2011 

Disponível em: http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-rango-dublado-2011/ 

Acesso em: 13 de outubro de 2014 

1-Comentários: do gênero de animação e aventura, lançado no ano de 2011 e 

produzido pelos estúdios Paramount Pictures. 

 

 2 Título: Brasileiro elogiando a mulher e Variação linguística: Sotaques 

Direção: Programa de entrevista do apresentador Jô Soares 

Produtora: Rede Globo de Televisão  

Duração: 9 minutos e 46 segundos.   

Local de publicação: Rio de janeiro  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VCJEE43Dzkc 

Acesso em: 30 de outubro de 2014 

Comentários: Brasileiro, elogia a mulher e trata da Variação linguística: 

sotaques é uma entrevista dos atores Nelson Freitas e Marcelo Adenet no 

Programa de entrevista do apresentador Jô Soares. Sendo um lançado no ano 

de 2007, e, o outro, em 2009, produzido pela Rede Globo de Televisão. 

http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-rango-dublado-2011/
https://www.youtube.com/watch?v=VCJEE43Dzkc
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3 Título: O lenhador e raposa 

Direção: André Gonzaga  

Produtora: André Gonzaga 

Duração: 4 minutos e 32 segundos  

Local de publicação: Brasil 2009 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D18NHzdNYxU , 

Acesso em: 15 de novembro de 2014 

Comentários: O lenhador e raposa é um desenho animado, lançado no 

ano de 2009 e produzido por André Gonzaga baseado na parábola O lenhador e 

a raposa.  

 

4  Título:  Up! Altas aventuras  

Direção: Bob Peterson 

Produtora: Pixar 

Duração: 98 minutos  

Local de publicação: EUA  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ydmQXtfnnFY 

Acesso em: 03 de dezembro de 2014. 

Comentários: gênero animação, lançado no ano de 2009 e produzido 

pelos estúdios Pixar.   

 

5  Título:  Trabalho escravo- Ação integrada 

Direção: Senac 

Produtora: Estúdio Forest Comunicação 

Duração: 6 minutos e 53 segundos  

Local de publicação: Mato Grosso, 2013 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eCvkKmNpOP0 

Acesso em: 21 de novembro de 2014 

Comentários: É um documentário, lançado no ano de 2013 e produzido 

pelo estúdio Forest Comunicação.  

https://www.youtube.com/watch?v=D18NHzdNYxU
https://www.youtube.com/watch?v=eCvkKmNpOP0
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UNIDADE 1 

 

2 MATERIAL DIDÁTICO   

 

PROPOSTA DE ATIVIDADE  

AULA 1 -  Diálogo e exposição oral sobre filmes  

Total de aulas: 1 

 

Nesta primeira aula o professor não iniciará suas aulas com um filme , 

mas sim destacará a importância de como surgiram os filmes e a importância 

que a imagem em movimento tem na vida das pessoas. 

Os filmes estão disponíveis por meio dos seguintes links: 

    O lenhador e a Raposa :  

https://www.youtube.com/watch?v=D18NHzdNYxU; 

 Ação Integrada: https://www.youtube.com/watch?v=eCvkKmNpOP0; 

 Rango: http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-rango-dublado-2011/; 

 Up altas aventuras: http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-up-altas-

aventuras-dublado/; 

 Variedade linguística: 

 https://www.youtube.com/watch?v=EpoOylCsaWw. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO   

- Despertar nos alunos do 9º ano o interesse e a curiosidade de observar as 

relações entre o homem e a realidade expressas em textos multissemióticos.  

 

 

METODOLOGIA  

A turma em que será desenvolvido o projeto será um 9º ano, com média 

de 38 alunos. Nessa turma daremos início à aula com um diálogo sobre a 

importância dos textos multimodais na vida deles.  

https://www.youtube.com/watch?v=D18NHzdNYxU
https://www.youtube.com/watch?v=eCvkKmNpOP0
http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-rango-dublado-2011/
http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-up-altas-aventuras-dublado/
http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-up-altas-aventuras-dublado/
https://www.youtube.com/watch?v=EpoOylCsaWw
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Assim, o professor deverá fazer uma exposição oral sobre imagens e 

cinema mostrando a sua importância quando relacionados aos conteúdos de 

sala de aula para adquirir conhecimento e usos de ferramentas tecnológicas na 

vida do aluno.  Para tanto, será feita uma atividade com o grande grupo: o 

questionário.   

Deverá ser aplicado um questionário de perguntas abertas e fechadas, 

para levantar opiniões com respeito aos sentimentos, interesse, expectativas, 

situações vivenciadas pelos alunos para coletar informações em relação aos 

seus conhecimentos sobre os audiovisuais.  

A linguagem utilizada no questionário será simples, as quais darão 

suporte para quantificar e categorizar os gêneros e o posicionamento dos 

alunos quanto à aceitabilidade dos usos de recursos audiovisuais em sala de 

aula, estando vinculado ao conteúdo trabalhado. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Questões para o alunado do 9° ano:  

1)Entre a programação disponível na TV, qual você mais gosta de assistir: 

(    )  Novelas                                  (    )  Desenhos animados 

(    )  Filmes                                    (    )  Reality shows   

(    )  Telejornais                             (    )  Programas de culinária  

(    )  Programas de auditório          (    )  Programas esportivos  

(    )  Documentários                       (    )  Programas infantis  

(    )  Reportagens                          (    )  Programas de humor  

(    )  Musicais  

Justifique se achar necessário:.............................................................................. 

............................................................................................................................... 

2)Você gosta de assistir filmes na escola?  

(    )  sim  

(    )  não 
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 justifique:............................................................................................................... 

 

3)Dos tipos de filmes existentes qual você gosta mais de assistir? (Se preciso 

marque mais de uma opção). 

(   )   Animação (personagens e quase sempre com animais) 

(   )   Ação (explosões, tiros, correria, lutas, armas, velocidade)  

(   )   Aventura (lugares bonitos, mistérios, ação)  

(   )   Comédia - coisas e situações engraçadas e divertidas 

( ) Documentários  (caracteriza pelo compromisso com a exploração 

da realidade) 

(   )   Drama (tem histórias de romance, desafios, tristeza, decepções, emoção)  

(  )   Ficção científica (conta histórias  que são improváveis ou impossíveis  de 

acontecer na vida real) 

(  )  História Real (contam um acontecimento  do que realmente ocorreu na vida 

tanto de pessoas ou de animais) 

(  )  Heróis (conta as histórias dos Heróis mais famosos (épicos, de quadrinhos, 

desenhos animados, lendas e história) 

(  )   Luta (filmes cheios de agressões (socos, pontapés, lutas chutes e uso de 

artes marciais e ação)    

(  )   Musicais (são tocadas, cantadas  e ou dançadas,  várias musicas pelos 

próprios atores)  

(    )   Romântico (filmes de amor, com finais felizes ou não)  

(    )   Suspense (histórias que intrigam, nos deixam nervosos e apreensivos)  

(    )   Terror (histórias que dão medo, sangue, pânico, suspense e sustos)  

(    ) Não gosto de filmes. Por Quê? ............................................................. 

....................................................................................................................... 

 

4) Quantos filmes você assiste por semana? 

(    ) somente 1 

(    ) Mais que 2  

(    ) De 3 a 5 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
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(    ) Nenhum  

(    ) Tem semanas que não assisto nenhum.  

5) Por que você assiste filmes?  

(    ) Porque eu gosto  

(    ) Somente por entretenimento  

(    ) Por falta de opção  

(    ) Por que além do  entretenimento eu consigo adquirir algum aprendizado  

(    ) Para passar o tempo 

(    )  outros 

Justifique:................................................................................................................. 

  

6) Na sua interpretação, em que sentido o filme pode contribuir para sua vida? 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

7) Cite um filme que você tenha assistido e que lhe tenha chamado a atenção de 

maneira que tenha mexido com suas emoções. Explique por quê.  

................................................................................................................................. 

 

8) Você acha pertinente utilizar os filmes no ensino? Isto é, você acha que os 

filmes podem trazer alguns conhecimentos escolares ou na vida cotidiana de 

modo a transformar a realidade que você vive? 

 justifique:............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 

9) Na escola alguns alunos não conseguem assistir aos filmes. Devido a: 

(    ) Muito barulho 

(    ) Você prefere conversar com seus colegas e deixar o filme de lado 

(  ) Porque os professores preferem “matar” aulas e não dar os conteúdos 

específicos da matéria  

(  ) Porque você sempre acha que o filme está desvinculado ao conteúdo 

proposto ao professor  
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(    )  Porque filme não tem importância na escola 

(  ) Porque o professor não cobra através de atividade o filme, e nem troca ideias 

sobre o mesmo e nem levanta questionamento positivos e negativos sobre o 

filme.  

(    ) Outros  

justifique:.................................................................................................................. 

 

10) Na sala de aula, em qual disciplina você acha mais importante a utilização 

de filmes? Por quê?  

.............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

A partir dos dados coletados através das respostas obtidas pelo 

questionário aplicado ao alunado do 9° ano do Colégio Estadual Sebastião 

Paraná, será feito um gráfico para mostrar aos alunos nas aulas seguintes, as 

respostas escolhidas. Delas debateremos o assunto e a importância do filme 

estar vinculado ao conteúdo de sala de aula e a melhor forma de se aproveitar 

estes objetos nas aulas seguintes. 

Também faremos um questionário envolvendo os professores do 9º ano 

para posteriormente confrontarmos as respostas e obter informações mais 

concretas quanto a o que pensam os alunos e, quanto às expectativas dos 

professores em relação ao trabalho com os textos multissemióticos a fim de 

escrever um artigo final.  

 

Questões para os professores do 9° ano:  

1)Entre a programação disponível na TV, qual você acha mais interessante para 

nossos alunos: 

Professor: Se preferir utilize os dados coletados de sua turma e crie um 

gráfico no Word (inserir- Gráficos) em formato de slides (Power Point) para 

mostrar no gráfico as respostas e debater com seus alunos. Com relação 

ao questionamento dos professores você pode deixar em anexo. 
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(    )  Novelas                             (    )  Programas de culinária  

(    )  Filmes                                (    )  Telejornais  

(    )  Programas de auditório      (    )  Documentários  

(    )  Reportagens                      (    )  Reality shows   

(    )  Desenhos animados           (    )  Musicais  

(    )  Programas de humor          (    )  Programas infantis  

(    )  Programas esportivos  

Justifique se achar 

necessário:.................................................................................. 

 

2)O que você acha de passar filmes na escola?  

(    )  bom  

(    )  ruim 

(    ) tanto faz  

(    ) sem importância 

Justifique:................................................................................................................. 

 

3)Dos tipos de filmes existentes, quais você acha mais importante que nossos 

alunos assistam? (Se preciso, marque mais de uma opção). 

(    )   Animação (personagens e quase sempre com animais) 

(     )   Ação (explosões, tiros, correria, lutas, armas, velocidade)  

(    )   Aventura (lugares bonitos, mistérios, ação)  

(    )   Comédia (coisas e situações engraçadas e divertidas)   

(    )   Documentários  ( caracterizado pelo compromisso com a exploração 

da realidade) 

(    )   Drama (tem histórias de romance, desafios, tristeza, decepções, emoção)  

(    )   Ficção cientifica (conta histórias  que são improváveis ou impossíveis  de 

acontecer na vida real) 

(    )   História Real (contam um acontecimento  do que realmente ocorreu na 

vida tanto de pessoas ou de animais) 

(    )   Heróis (conta as histórias dos Heróis mais famosos (épicos, de 
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quadrinhos, desenhos animados, lendas e história)  

(    )   Luta (filmes cheios de agressões (socos, pontapés, lutas chutes e uso de 

artes marciais e ação)    

(    )   Musicais (são tocadas, cantadas  e ou dançadas  várias músicas pelos 

próprios atores)  

(    )   Romântico (filmes de amor, com finais felizes ou não)  

(    )   Suspense (histórias que intrigam, nos deixam nervosos e apreensivos)  

(    )   Terror (histórias que dão medo, sangue, pânico, suspense e sustos)  

(    ) Não gosto de filmes. Por Quê? 

................................................................................................................................. 

 

4) Quantos filmes você acha interessante que nosso aluno assista por semana? 

(    ) somente 1 

(    ) Mais que 2  

(    ) De 3 a 5 

(    ) Nenhum  

(    ) Tem semanas que não assisto nenhum.  

 

5) Você passa filmes aos seus alunos?  

(    ) Porque eu gosto  

(    ) Somente para entretenimento  

(    ) Por falta de opção  

(    ) Por que além do  entretenimento ele adquiri algum aprendizado  

(    ) Para passar o tempo 

(    )  outros  

Justifique:............................................................................................................... 

  

6)Na sua interpretação, em que sentido o filme pode contribuir para sua aula e 

aprendizagem de seus alunos? 

............................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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7)Cite um filme que você tenha passado para seus alunos o qual tenha chamado 

a atenção dos alunos de maneira a trazer algum aprendizado?  Explique? 

.......................................................................................................................... 

 

8) Você acha pertinente utilizar os filmes no ensino? Isto é , você acha que os 

filmes podem trazer alguns conhecimentos escolares ou na vida cotidiana de 

modo a transformar a realidade dos alunos? 

 justifique:............................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

 

9) Na escola alguns alunos não conseguem assistir aos filmes. Devido a: 

(    ) Muito barulho 

(    ) Você prefere conversar com seus colegas e deixar o filme de lado 

(  ) Porque os professores preferem “matar” aulas e não dar os conteúdos 

específicos da matéria  

(  ) Porque você sempre acha que o filme está desvinculado ao conteúdo 

proposto ao professor  

(    )  Porque filme não tem importância na escola 

(  ) Porque o professor não cobra através de atividade o filme, e nem troca ideias 

sobre o mesmo e nem levanta questionamento positivos e negativos sobre o 

filme.  

(    ) Outros  

justifique:............................................................................................................... 

 

10) De que forma a utilização de filmes dentro do planejamento do professor 

para suas aulas pode contribuir para os alunos? Justifique: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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AVALIAÇÃO 

Nesta aula será feita uma avaliação participativa e diagnóstica para 

verificar e a analisar o conhecimento dos alunos em relação aos letramentos 

múltiplos. Assim, conforme Rojo (2009, p.119) é importante hoje abordar as 

diversas mídias e suportes em que os textos circulam, já que há tempos o 

impresso e o papel deixaram de ser a principal fonte de informação e formação. 

Por isso trabalhar não só com os impressos, mas também com a mídia (tv., 

rádio, vídeos, cinemas, fotografias) e, sobretudo, com as digitais, já que a 

digitalização é o futuro da informação e da comunicação.  

 

 

 AULA 2 

Total de aulas: 2 

TEMA 

Elementos de uma narrativa dentro do filme.  

 

OBJETIVOS  

- Possibilitar aos alunos um perfil de recepção crítica destas mídias, fazendo 

com que os educandos entendam e analisem os filmes com aproveitamento, 

permitindo uma bagagem audiovisual significativa dos conteúdos veiculados; 

- Perceber tempo, espaço, enredo, época, classe social, religião, costumes e 

tradições de várias culturas.  

 

METODOLOGIA  

Para iniciar esta atividade, farão professor deverá fazer uma exposição 

oral sobre os elementos da narrativa e sua importância tanto em textos escritos 

como filmes.   

 [...] “Narrar é contar, um texto dinâmico, que contém vários fatores de 

dependência que são extremamente importantes para a boa estruturação do 

texto. O fato ocorre em determinado tempo, onde há sempre um começo um 

meio e um fim” [...] 
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Disponível em : http://www.infoescola.com/redacao/narracao/ - Acesso em 

19 de setembro de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA   

 

Nesta aula serão tratados os elementos de uma narrativa para serem 

articulados no trabalho com o filme que os alunos assistirão nas próximas aulas, 

mostrando a importância desses elementos dentro do filme.  

Para tanto fizemos um resumo com as principais observações com base 

em cereja (2009), e os dois sites http://www.infoescola.com/redacao/narracao/>> 

Acesso em 20 de setembro de 2014. 

 http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm>> - Acesso em 20 de 

setembro de 2014. 

Em resumo, os elementos de uma narrativa são entendidos por 

algumas categorias, como veremos a seguir:  

 

- Personagens 

             [...] são indivíduos que participaram do acontecimento na narrativa, 

e os personagens centrais também são chamados de (protagonistas). 

Nota: Professor, para trabalhar os elementos de uma narrativa, que serão 

utilizados  para observar os filmes nas próximas aulas, consulte livro CEREJA ; 

MAGALHÃES. Português linguagens do Ensino Médio.  vol. 2. São Paulo: 

Saraiva, p. 165-170, 2010.  Assim como, os sites abaixo:   

 Disponível em http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm, 

http://www.alunosonline.com.br/portugues/elementos-narracao.html acesso em 

20 de setembro de  2014.  

 

http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.infoescola.com/redacao/narracao/
http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm
http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm
http://www.alunosonline.com.br/portugues/elementos-narracao.html
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Protagonista e Antagonista 

             [...] protagonista (personagem principal) e um antagonista 

(personagem que atua contra o protagonista, impedindo-o de alcançar seus 

objetivos) [...] 

Disponível em: <<http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm>> -  
acesso em 20 de setembro de 2014. 
 

Adjuvante  

           [...] são os personagens que ajudam o personagem principal [...]  

Disponível 

em:<<http://www.escrevaseulivro.com.br/forum/viewtopic.php?p=3786>> - 

acesso em 20 de setembro de 2014. 

Coadjuvante  

            [...] são personagens secundários que também exercem papéis 

fundamentais na história [...] 

Disponível em: <<http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm>> -  
acesso em 20 de setembro de 2014. 
Tempo  

         [...] retrata a duração em que se dá a ação, podendo este ser 

cronológico, ou seja, demarcado pelos dias, meses, anos, séculos, horas, 

muitos, segundos [...] 

Disponível em: <<http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm>> - 
acesso dia 20 de setembro de 2014 
Tempo-cronológico 

         [...] ordem em que os fatos ocorrem; tempo cronológico por que pode 

ser medido meses, horas, séculos [...]  

 Tempo-psicológico  

         [...] o tempo transcorre numa ordem determinada pela vontade, pela 

memoria do narrador ou personagem; característica não linear fora da 

ordem natural [...] 

Flashback  

         [...] Volta no tempo. O personagem lembra-se de um fato ou conta a 

outras personagens fatos que acrescentam informações ou esclarecem uma 

http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm
http://www.escrevaseulivro.com.br/forum/viewtopic.php?p=3786
http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm
http://www.brasilescola.com/redacao/narracao.htm
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situação [...]  

Espaço  

 [...] é o lugar onde se passa a ação, numa bela praia, enfim, entre 

tantos outros lugares [...] 

Espaço-físico   

           [...] lugar onde acontecem os fatos que envolvem os personagens. È 

possível identifica-lo como espaço aberto ou fechado, urbano ou rural, etc. 

[...] 

Espaço-social (ambiente)  

           [...] espaço relativo às condições socioeconômicas, morais e 

psicológicas que dizem ás personagens [...] 

Narrador  

           [...] espécie de intermediário entre a história contada e o receptor, 

podendo atuar de distintas formas [...] 

Narrador-personagem  

           [...] ele participa de alguma forma o mesmo tempo em que conta, 

demonstra também sua cota de envolvimento [...] 

Narrador-observador  

           [...] a narrativa revele-se em 3ª pessoa, visto que o narrador apenas 

observar do lado “de fora”, de forma imparcial repassando ao leitor o que 

realmente acontece [...] 

Narrador-onisciente 

            [...] sabe de todo enredo, ainda sabe até o que os personagens 

pensam, revelando ao leitor os pensamentos e os sentimentos mais íntimos 

destes [...]  

ENREDO 

             [...] é uma narrativa de um acontecimento numa sequencia de 

tempo. È a história em si. Aquilo que ocorreu e que está sendo narrado [...] 

VEROSSIMILHANÇA 

             [...] é a organização lógica dos fatos no enredo, devem ter coerência 

e dar ao leitor a impressão do que pode acontecer [...]  
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CONFLITO  

              [...] É uma tensão que organiza os fatos. Cria no público a 

expectativa aos fatos da história [...]  

INTRODUÇÃO  

             [...] apresentação ou inicio da historia. Fatos iniciais, personagens, 

tempo ou espaço [...]  

 COMPLICAÇÃO OU DESENVOLVIMENTO  

             [...] é a parte do enredo em que é desenvolvido o conflito [...]  

CLIMAX  

             [...] é o momento culminante, de maior tensão [...]    
DESFECHO, DESENLACE OU CONCLUSÃO 
              
              [...] é solução do conflito, parte final [...]  
 
 
1Os elementos narrativos: Tempo cronológico, tempo psicológico, flashback, 
espaço (físico e social), enredo, verossimilhança, conflito, introdução, 
desenvolvimento, clímax, conclusão, estão no livro dos autores Cereja 
Magalhães (ANO) título.  
 

 
 

PROPOSTA DE ATIVIDADE 1 

 

Com os alunos, após abordagem teórica sobre os elementos da narrativa, 

deve ser feita uma discussão/ exposição destes elementos para que eles 

possam reconhecê-los não somente em textos, mas também nos filmes.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 CEREJA;MAGALHÃES. Português linguagens.  vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2010.   
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AULA 3 

 

TOTAL DE AULAS: 6 

TEMA 

Filme Rango e os elementos da narrativa. 

OBJETIVOS  

 Despertar nos alunos do 9º ano o interesse e a curiosidade de observar 

as relações entre o homem e a realidade expressas em conteúdos 

multissemióticos mostrando que o longa Rango reflete a realidade das 

pessoas quanto às condições sociais, politicas, econômicas e  

ambientais;  

 Perceber o tempo, espaço, enredo, época, classe social, religião, 

costumes e tradições de várias culturas nesse texto multissemiótico. 

 

METODOLOGIA  

 Nesta aula será assistido ao filme “Rango”, qualificado como gênero de 

animação e aventura. Ele possui duração de 111 minutos, foi lançada no ano de 

2011 e produzida pelos estúdios Paramount Pictures2. Assim, far-se-á uma 

exposição oral e descritiva sobre os elementos narrativos dentro no filme 

Rango. O personagem principal é um camaleão muito bem apessoado com 

afeições engraçadas, levemente atrapalhadas, de modo a sugerir um filme 

divertido.  

Rango chega numa cidade primitiva e se depara com as péssimas 

condições das pessoas devido a falta de água a qual é considerada como 

riqueza para quem a possui. 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.paramount.com/ 

 

http://www.paramount.com/


21 
 
 
 
 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA AULA   

 

Os alunos assistam ao Filme Rango, fazendo um analise e, na sequencia, 

um debate juntamente com o professor que os orientará, respondendo às 

questões do filme.   

Rango do gênero de animação e aventura, lançado no ano de 2011 e 

produzido pelos estúdios Paramount Pictures.  

 

 
                                  

  

 

 

 

ATIVIDADE 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluno após assistir ao filme rango será feita uma atividade onde você fará 

uma analise dos elementos narrativos do filme respondendo as próximas 

atividades. Identifique os elementos básicos da narrativa respondendo as 

questões seguintes.  

 

 

Professor, você poderá entrar no site : 

http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-rango-dublado-2011/ 

para assistir ao filme e passar para seus alunos.  

Professor: Após o alunado assistir ao filme “Rango”, será feita uma 

atividade na sala de aula em que os alunos analisarão os elementos 

narrativos do filme em forma de questionário, conforme este questionário 

relacionado.  Alunos este questionário é uma forma de situar vocês no 

contexto do filme para poder produzir uma análise crítica mais proveitosa.  

  

http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-rango-dublado-2011/


22 
 
 
 
 

 
 

Conflito (tensão que organiza os fatos) 

a) Qual é o motivo principal que gera o conflito no filme?  

Ex: Rango começa a questionar e investigar por que a cidade está ficando sem 

água.   

 Tempo (quando o fato ocorreu) 

b) Em que tempo acontece o filme?  

________________________________________________________________ 

Tempo cronológico (horas, meses, anos) 

 

c) Quanto tempo vocês acham que o personagem principal, ficou naquele lugar 

até ser expulso pelo povo?___________________________________________ 

 

d)Quando tempo Rango ficou afastado da cidade, para depois ele 

retornar?_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Lugar (onde o fato se deu)  

e)Onde ocorrem os fatos do filme? 

________________________________________________________________ 

 

Personagens - quem participa do ocorrido. 

f)Os personagens na trama são representados por animais e não por seres 

humanos. Marque os animais que são os personagens do filme: 

(   ) Gato                  (   ) Cachorro             (   ) Gamba              (   ) Topeira  

(   ) Réptil                 (   ) Coelho                (   ) Morcego            (   ) Sapo  

(   ) Hamster             (   ) Corvo                 (   ) Porco-espinho    (   ) Águia  

(   ) Tartaruga           (   ) Macaco               (   ) Formiga             (   )Tigre       

 

g) Identifique o protagonista do filme?  

________________________________________________________________ 
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h) O antagonista:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

i) Quais são os personagens coadjuvantes principais (secundários)? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

j) De todos esses personagens coadjuvantes quem é o adjuvante? 

(   ) Srta. Feijão                (   ) Seu colher                   (   ) Jake Cascavel  

(   ) Seu colher                 (   ) Dr.                               (   ) bancário  

(   ) Menina Priscila          (   ) Índio                            (   ) Águia 

  

Causa - motivo que determinou a ocorrência (Por quê?) 

l) Qual a causa que motivou o desânimo e o desespero na cidade, mostrado isso 

através dos olhos grandes dos personagens do filme:  

(    ) falta de trabalho    (    ) excesso de empresas e industrias 

(    ) falta de água             (    ) enchente na cidade 

(    ) falta de modernidade   (    ) falta de tecnologia  

 

Narrador (quem conta a história)  

m) Narrado por Quarteto Mexicano de Corujas Cantoras do Deserto, o desenho 

explora bem a vida selvagem, a geografia local e os tipos peculiares dos filmes 

de faroeste. A que tipo de narrador o quarteto se enquadra:  

(   ) Onisciente  

(   ) Observador  

(   ) Participante  

 

n) No filme, o espaço físico é descrito como um lugar de: 

(   )  muita vegetação                                      (   ) moderna e bonita  

(   )  Floresta densa e fechada                         (   ) árido e seco  

(   ) Húmido e muito molhado                           (   ) Antigo e sem cor 
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(   ) frio e chuvoso                                            (   )  grande e barulhento  

(   ) ambiente hostil  

   

Espaço- social e Ambiente-socioeconômico (social)  

o) Como as personagens vivem neste lugar, de acordo com as condições moral 

e psicológica? 

(   ) Felizes                                                               (   ) românticas      

(   )  Atuantes na sociedade                                     (   ) cabisbaixas e dominadas 

(   ) esperançosas                                                    (   ) simples e rústicas  

(   ) Angustiados e desesperados                            (   ) ingênuas  

(    )  falam e tem domínio da linguagem formal       (   ) trabalhadoras  

(   ) empobrecidas pela condição em que vivem   

 

p) Descreva como os personagens se apresentam fisicamente no filme? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Desfecho (desenlace ou conclusão) 

q) Descreva em poucas palavras como foi o desfecho do filme, ou seja, a parte 

final. 

  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: 

Ao final do encontro  você pode pedir aos seus alunos que façam um roteiro 

de um curta metragem usando personagens exóticos. Você também deve 

explicar aos seus alunos o que é um filme de curta metragem. Lembre-se de 

que seu encaminhamento é muito importante. Se preferir você, pode pedir 

aos seus alunos que façam a produção textual do roteiro em casa.  Não se 

esqueça de pedir  os textos dando retorno nas próximas aulas.   
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ATIVIDADE 2  

 

 

 

Filme-curta metragem 

 

O tamanho da produção de um filme varia de acordo com a 

complexidade, o dinheiro disponível para a produção e a duração do filme.  

Curta-metragem é um filme que tem menos de 30 minutos de duração. 

Ele pode ter duração de 30 segundos, sendo feito com uma câmera de celular e 

postado na internet por uma única pessoa, ou um filme em película, numa praia 

maravilhosa, com 150 figurantes. Cada um exige um tipo diferente de produção 

e uma quantidade diferente de dinheiro e de profissionais envolvidos no 

processo. Se o filme ficar legal, ele circula bastante, pode ganhar prêmios e, às 

vezes, passar em alguns canais de TV. Sendo possível ser disponibilizado na 

internet.  

 O curta-metragem pode também ser um espaço para experimentar 

linguagens e descobrir novos talentos. É uma oportunidade de vivenciar uma 

produção cinematográfica e acumular “quilometragem” de experiência.  

Uma peça publicitária também traz novas experiências para o realizador, 

mas não é uma produção autoral e, por isso, não pode ser considerada uma  

obra cinematográfica3.  

 

ROTEIRO 

O roteiro é a versão final de tudo o que será gravado. Nele deve 

estar toda a indicação possível de locação, cenário, ambiente 

                                                           
3 Disponível em: http://www.telabr.com.br/oficinas-virtuais/texto/41. Acesso em 07 de outubro de 

2014. 
 

Professor: você pode disponibilizar as informações abaixo 

para os seus alunos como base para entender o que é um 

curta metragem. Isso você pode fazer de forma expositiva 

dialogada.   

 

http://www.telabr.com.br/oficinas-virtuais/texto/41
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e fundamentalmente os diálogos e, se houver narração também. Vejamos a 

seguir dois modelos de roteiro. Particularmente, indicamos o segundo modelo 

como o formato para seguir a sua produção textual. 

Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/40385154/13-Modelos-de-roteiro#scribd. 

Acesso em: 09 de outubro de 2014.  

 

ATIVIDADE 3  

Agora que você sabe como funciona um filme de curta metragem e 

também um roteiro leia com atenção o roteiro “Janela sobre sonho”, vamos 

discutir sobre o modelo do roteiro “Janela sobre sonho” que acabamos de ler, o 

texto informativo sobre curta metragem, troque ideias com seus colegas e 

professor para que depois, na próxima atividade, você possa produzir um roteiro.  

 

[...] INT. LUGAR INDEFINIDO – DIA 

Uma senhora de aproximadamente 60 anos nos conta sua história, ela 

é... 

ALICE 

Eu e Antônia vivíamos juntas, 

uma era a sombra da outra... 

mais do que irmãs, éramos 

amigas, unha e carne, espelho e 

reflexo...  e como tínhamos 

segredos que guardávamos só 

para nós duas!...  papai e mamãe 

ficavam fulos da vida!... 

 

FUSÃO PARA:  

 

                         # INT. SALA DE JANTAR – DIA 

         Estão sentados à mesa, almoçando: ALICE menina(com 12  

http://pt.scribd.com/doc/40385154/13-Modelos-de-roteiro#scribd
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           anos), o PAI e a MÃE de Alice (ele com 40 e ela com 30,  

       aproximadamente) e também ANTÔNIA menina, sua irmã mais  

         nova (com 10 anos). As duas se olham e não conseguem 

                          conter a cumplicidade dos risinhos. 

  

ALICE (off) (cont.) ... 

mas também, acho que a 

gente exagerava. Aquela mania 

de inventar mundos e histórias, 

de ter amigos invisíveis, 

coisas que só crianças fazem... 

eu, quando conhecia alguém 

novo, falava que meu nome era 

Aisha... [...] 

Fonte: JANELA DO SONHO. Disponível em:  

http://www.roteirodecinema.com.br/roteiros/janela_sobre_o_sonho.pdf - Acesso 

em 20 de setembro de 2014. 

 

ATIVIDADE 4  

Considerando as informações feitas pela professora e também a leitura do 

roteiro desenvolva a atividade A.  

A) Agora que você assistiu ao filme do Rango e conhece os elementos de uma 

narrativa construa em dupla, discutindo com o seu colega um roteiro para um 

curta metragem, tendo como base uma trama de 10 minutos. Considere o tempo 

e espaço do seu roteiro na produção; você pode escolher o tema ou considerar 

palavras como: 

- Faca- garfo-colher, prato- copo- concha-panela 

- Ovelha- cavalo-vaca-boi-cabrito-cachorro-gato 

- Banana- maçã- mamão -uva- melancia- laranja 

- Lesma-sapo-grilo-aranha-lagartixa-besouro 

- garçom-homem-mulher-criança 

http://www.roteirodecinema.com.br/roteiros/janela_sobre_o_sonho.pdf
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-vendedor de loja de materiais de construção-mulher-homem-rapaz 

- um acontecimento familiar ou entre amigos 

- no time de futebol  

- alunos na quadra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Depois que seu professor (a) corrigir seu roteiro, vocês ira encenar o texto do 

roteiro do curta metragem e apresente para seus colegas.  

 

AULA 4 

TOTAL DE AULAS: 3 

TEMA 

Leitura e exploração da obra de arte “Retirantes”.   

 

OBJETIVOS  

 

Observar as relações entre o homem e a realidade expressa na obra 

“Retirantes” estabelecendo interdisciplinaridade que o filme “Rango” possibilita.  

 

 

 

Professor: nesta atividade você vai corrigir como um texto, a produção de 

um pequeno roteiro que os alunos produziram nas informações e modelo de 

roteiro que citamos anteriormente. Leve em conta os seguintes aspectos:  

- O aluno considerou o tempo transcorrido? Em quanto tempo a trama é 

desenvolvida na diegese? Em que espaço ocorreu? Quem são os 

personagens?  

Professor: a sugestão, ao final da correção dessa atividade, é que os 
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METODOLOGIA  

 

Nesta aula faremos a leitura e discussão do poema “Filhos da seca” e da 

obra “Retirantes”, dos quais faremos um paralelo entre eles e o filme estudado 

nas aulas anteriores: “Rango”. 

  O foco será identificar quais as semelhanças e diferenças de ambiente, 

condições socioeconômicas e politicas. Também será feita uma exposição oral, 

em que o professor poderá fazer um relato oral sobre a biografia da autora Zilani 

Célia e do Pintor Cândido Portinari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Professor entre no site: 

http://www.suapesquisa.com/biografias/portinari.htm  para obter mais 

informações  para desenvolvimento de suas aulas, sobre a bibliografia 

do pintor Candido Portinari,   

Professor: os textos abaixo trazem informação para você fazer uma 

exposição oral para seus alunos e para maiores informações você poderá 

acessar os sites: 

 Retirantes: disponível em:  

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?ci

d=14&lid=172 – acesso em 03 de outubro de 2014. 

Zilani Célia Disponível em: 

 <http://zilanicelia.blogspot.com.br/2013/04/filhos-da-seca.html> Acesso 

em 03 de outubro de 2014. 

 

http://www.suapesquisa.com/biografias/portinari.htm
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172
http://zilanicelia.blogspot.com.br/2013/04/filhos-da-seca.html
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Considerações gerais da obra “Retirantes” e da poesia Filhos da Seca 

 

A pintura de Portinari, "Retirantes", retrata uma família de retirantes 

nordestinos fugindo da seca. Notam-se, no céu, inúmeros urubus à espera da 

morte de um deles. Esquálidos, vagam na sequidão do agreste. O pintor 

representa as pessoas quase como fantasmas, usando cores escuras e 

fúnebres para transmitir a ideia de morte que envolve os flagelados4.  

 

 

Poesia Filhos da Seca 

 
A poesia de Zilani retrata a realidade de muitos filhos de Deus que 

trabalham em vão, sem conseguir tirar o sustento dos seus, enquanto tantos 

reclamam de barriga cheia. Triste realidade retratada de muitos filhos de Deus 

que trabalham em vão, principalmente quando se trata do nordeste brasileiro. 

Diante da seca e da miséria provocada a mansidão dos humildes deveria 

envergonhar os donos do poder, mas quem sabe, um dia, a consciência social 

despertará e os mansos herdarão a Terra5.  

 

ATIVIDADE 1 – LEITURA DO TEXTO “FILHOS DA SECA” E DA OBRA “OS 

RETIRANTES” 

 

TEXTO ( A) 

FILHOS DA SECA 

POR ZILANI CÉLIA 

 

                                                           
4
 Disponível: 

 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172 – 
acesso em 03 de outubro de 2014.   
 
5
 Veja na integra completo no site: Disponível em: 

 <http://zilanicelia.blogspot.com.br/2013/04/filhos-da-seca.html> Acesso em 03 de outubro de 
2014. 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172
http://zilanicelia.blogspot.com.br/2013/04/filhos-da-seca.html
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Terra retorcida, poeira que se levanta na estrada, 

Em desalento segue o homem, em sua solitária caminhada, 

Na casa pobre, a família espera, pela água abençoada, 

Que sabem, por causa da seca, nem sempre é encontrada... 

[...] 

Enquanto os rios secam, os animais sofrem, 

Vagando, com sede e fome, morrem, 

A chuva não vem, as plantas se consomem, 

O sol arde na cabeça e no coração do pobre homem... 

[...] 

 

Disponível em: <<http://zilanicelia.blogspot.com.br/2013/04/filhos-da-seca.html 

>> Acesso em 03 de outubro de 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professor se preferir acesse  o site:  

http://estudosavancadosinterdisciplinares.blogspot.com.br/2012/09/os-

retirantes-candido-portinari.html>> 

nele você terá acesso a mais  informações sobre a Obra Retirantes e utilizar 

para melhor desenvolvimento da atividade.  

  
 

http://estudosavancadosinterdisciplinares.blogspot.com.br/2012/09/os-retirantes-candido-portinari.html
http://estudosavancadosinterdisciplinares.blogspot.com.br/2012/09/os-retirantes-candido-portinari.html
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Texto (B)- Retirantes de Cândido Portinari6 

 

 

Autor: Cândido Portinari  
Ano: 1944  
Técnica: Óleo sobre tela  
Tamanho: 190cm x 180cm  
PARANÁ, Secretaria de Estado de Educação. Pintura Portinari C. Retirantes. 
Portinari C.  

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA 

ATIVIDADE 2  

Agora que você assistiu ao filme Rango, observou a Pintura dos 

Retirantes (C. Portinari) e leu o poema intitulado Filhos da Seca de autoria de 

Zilani Célia, reflita com seus colegas e o professor, respondendo às questões 

abaixo e, quando possível, pontue outras questões em relação ao tema:  

a) Qual é a importância da água em nossa vida? 

                                                           
6 Disponível em 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172 – 
Acesso em 03 de outubro de 2014.   
 

Fonte: Paraná ( 2014 ) 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172
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b) Qual o tema abordado nos nesses diferentes textos? 

c) A seca: é uma questão Política ou Ambiental? 

d) Cite exemplos de lugares onde há seca e que o problema foi sanado através 

de interferências Políticas.  

e) Cite exemplo de como poderia ser sanado o problema da seca em alguns 

lugares, como o estado de São Paulo que está sofrendo com a falta de água. 

f) Sabe-se que o nordeste sofre com a seca. Considerando essa afirmação, 

como você percebe Nordeste é visto pelo resto do Brasil? Quais indícios fazem 

você pensar dessa forma?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3  

Vamos ler este gênero, artigo de opinião, com o tema Meio Ambiente, 

Salvar o Planeta com o titulo “Antes de querer salvar, temos de nos 

conscientizar” escrito pelo estudante Andrei Balbo.  

Essa aula será destinada para a produção de um artigo de opinião. 

Professor, para maior informação sobre artigo de opinião  sugerimos 

buscar no livro: 

 De  ABAURRE M.; ABAURRE M.B; PONTARA, M. Português 

contexto interlocução e sentido.  Vol 2. São Paulo: moderna, p. 623 - 

628, 2010.   

Usando como base de conhecimento do gênero o material do livro da 

Editora Moderna. Para tanto, direcione que o aluno abordará como tema 

a falta de água e a questão da seca. Discuta  com seus alunos 

paralelamente a obra de Portinari, relacionando-a com filme e o poema, 

instigando os alunos com questionamentos, para que esses tenham 

subsídios para a sua produção.   

Professor, você pode utilizar este link do site para ver na integra os 

conteúdos e pintura. : 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php

?cid=14&lid=172    

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/singlelink.php?cid=14&lid=172
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Antes de querer salvar, temos de nos conscientizar 
 
 [...] Mas falar é fácil, o problema verdadeiro é como fazer isso. Tudo seria 

mais fácil se as pessoas se conscientizassem. Medidas vêm sendo tomadas 

para conter a poluição, mas sem a ajuda da população, que é o fator mais 

importante, fica muito mais complicado. 

Num mundo onde as pessoas escolhem o dinheiro em vez do meio 

ambiente, a situação fica cada vez mais difícil. Entre fechar uma de suas 

fábricas para ajudar a natureza e mantê-la para conseguir mais poder, todos 

preferem continuar com suas indústrias. [...] 

Fonte: SEED, Rede Escola.  

Disponível em: 

http://www.snvalbericosilva.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/20/2390/282/arqui

vos/File/PDE/Andrey%20Balbo.pdf – Acesso em 10 de outubro de 2014.  

 

ATIVIDADE 4 

O texto a seguir traz dicas para você, aluno, de como produzir um artigo 

de opinião. Leia com atenção e tire as dúvidas com seu professor.  

 

Artigo de opinião  

[...] É um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto 

abordado, portanto, o escritor além de expor seu ponto de vista, deve sustentá-lo 

através de informações coerentes e admissíveis. 

Logo, as ideias defendidas no artigo de opinião são de total 

responsabilidade do autor, e, por este motivo, o mesmo deve ter cuidado com a 

veracidade dos elementos apresentados, além de assinar o texto no final. [...] 

[...] Uma característica muito peculiar deste tipo de gênero textual é a 

persuasão, que consiste na tentativa do emissor de convencer o destinatário, 

neste caso, o leitor, a adotar a opinião apresentada. Por este motivo, é comum 

http://www.snvalbericosilva.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/20/2390/282/arquivos/File/PDE/Andrey%20Balbo.pdf
http://www.snvalbericosilva.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/20/2390/282/arquivos/File/PDE/Andrey%20Balbo.pdf
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presenciarmos descrições detalhadas, apelo emotivo, acusações, humor 

satírico, ironia e fontes de informações precisas. [...] 

[...] Geralmente, é escrito em primeira pessoa, já que se trata de um texto 

com marcas pessoais e, portanto, com indícios claros de subjetividade, porém, 

pode surgir em terceira pessoa. [...] 

 

 Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/redacao/artigo-opiniao.htm - 

Acesso dia 12 de outubro de 2014.  

 

 

ATIVIDADE 5  

 

Considerando as discussões e analises dos diversos tipos de texto sobre 

o tema a “falta de água e a seca”, produza um artigo de opinião utilizando-se das 

informações que você se apropriou nas discussões acerca da temática falta de 

água. Se quiser, você pode recorrer às obras estudadas para traçar seus 

argumentos. 

Abaixo vai a estrutura do artigo de opinião, encontrado no texto “O 

Gênero textual artigo de opinião: um meio de interação”, escrito pelos autores, 

Odete Maria Benetti Boff, Vanilda Salton Köche,  Adiane Fogali Marinello.7  Esse 

texto vai auxiliar você a produzir um artigo de opinião com mais qualidade.  

 

 

ESTRUTURA DO ARTIGO DE OPINIÃO  

 
Para a produção de um artigo de opinião, é necessário que haja um 

problema a ser discutido e seja proposta uma solução ou avaliação, refletindo a 

respeito do assunto. Assim, o artigo de opinião pode ser estruturado da seguinte 

forma: situação-problema, discussão e solução-avaliação. Vejamos:  

                                                           
7
Disponível em:  

http://www.revel.inf.br/files/artigos/revel_13_o_genero_textual_artigo_de_opiniao.pdf. Acesso em 
26 de agosto de 2015.   

http://www.mundoeducacao.com/redacao/artigo-opiniao.htm
http://www.revel.inf.br/files/artigos/revel_13_o_genero_textual_artigo_de_opiniao.pdf
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a) situação-problema: coloca a questão a ser desenvolvida para guiar o 

leitor ao que virá nas demais partes do texto. Busca contextualizar o assunto a 

ser abordado, por meio de afirmações gerais e/ou específicas. Nesse momento, 

pode evidenciar o objetivo da argumentação que será sustentada ao longo do 

artigo, bem como a importância de se discutir o tema;  

b) discussão: expõe os argumentos e constrói a opinião a respeito da 

questão examinada. Para evitar abstrações, geralmente faz uso da exposição de 

fatos concretos, dados e exemplos, com o emprego de sequências narrativas, 

descritivas e explicativas, entre outras; 

 c) solução-avaliação: evidencia a resposta à questão apresentada, 

podendo haver uma reafirmação da posição assumida ou uma apreciação do 

assunto abordado. Não é adequado um simples resumo ou mera paráfrase das 

afirmações anteriores. Essa estrutura do artigo de opinião não é rígida, mas o 

caracteriza, diferenciando-o de outros gêneros, a fim de facilitar os 

encaminhamentos didáticos presentes no seu processo de ensino-

aprendizagem. 

 

 

AULA 5 

TOTAL DE AULAS utilizadas: 3  

 

TEMA 

O filme Rango e uma proposta de análise linguística por meio das 

variações linguísticas.   

 

OBJETIVOS  

   Observar imagens em movimento de forma a compreender como o 

universo cinematográfico também pode exibir as diferenças de variações 

linguísticas;  

 Considerar o modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como 

estes conteúdos provocam significações, isto é, interpretações; 
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 Debater o clímax e os fatores ideológicos presentes nesta narrativa. 

 

METODOLOGIA  

 
Para esta aula será feita uma exposição oral sobre variações linguísticas, 

textos verbais e visuais/ sonoros abordando também a temática do filme, no 

tocante do enredo, acerca da situação socioeconômica dos personagens. 

Depois, será aplicado um questionário aos alunos acerca da temática da 

variação linguística.    

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA   

 
A aula se dará com a explanação diferenças entre textos verbais com 

imagens estáticas e imagens em movimento. 

 

 

ENCAMINHAMENTO PARA AS DISCUSSÕES 

 
É preciso, primeiramente, identificar a forma como um texto pode se 

apresentar: de forma verbal, visual e sonora, quando todos os elementos se 

juntam, temos a multimodalidade, o que torna os textos multissemióticos. Na 

sequência, será encaminhada a discussão para a questão das variedades 

linguísticas.   

 

Modo Verbal:  

 
Filme Rango  

[...] o quarteto de corujas mexicanas que narram a história e surgem, em 

todo canto, tocando banjo como observadores invisíveis são hilárias. Há um 

verdadeiro mix de sotaques que vão desde o hamster mineiro à coruja 

portuguesa, passando pelo gambá caipira. [...] 
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Http://alynnegrellmann.blogspot.com.br/2012/06/rango.html - Acesso em 21 de 

setembro de 2014. 

 

 O texto com linguagem verbal [...] É o mais usado, utilizado para realizar 

as comunicações: uso da palavra falada e escrita [...]8 

   

Visual com imagem estática9 

 

Figura 1: Recreio   
Fonte: Paraná (2012) 
PARANÁ, Secretaria de Estado de Educação. 
 

 Segundo Kress; Van Leeuwen (2006) as imagens desempenham funções 

ilustrativas, decorativas e informativas (desenhos, fotos, pinturas) e 

técnicocientíficas (mapas, diagramas, gráficos), segundo a área de interesse a 

que se prestam – humanístico ou tecnológico.  

Assim, nesses tipos de textos “[...] não se emprega a palavra, mas sinais, 

gestos, expressão faciais e corporais, pintura, música, placas de trânsito, 

aplicativos [...]”10   

                                                           
8
  SILVA, Antônio de Siqueira; BERTOLIN, Rafael. Curso completo de Português para ensino 

médio. Coleção Horizontes. São Paulo: IBEP, 1998.    

9
  Disponível em: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/galeria/detalhe.php?foto=789&evento=10 

Acesso em 20 de setembro de 2014 
10

 SILVA, Antônio de Siqueira; BERTOLIN, Rafael. Curso completo de Português para ensino 
médio. Coleção Horizontes. São Paulo: IBEP, 1998.      

http://alynnegrellmann.blogspot.com.br/2012/06/rango.html
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/galeria/detalhe.php?foto=789&evento=10
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Multimodal/multissemióticos 

 

Confira abaixo a tira publicada em 2010, observe que nela estão 

presentes os modos verbal e visual. Os sentidos são constituídos pela união 

desses fatores. Por isso chamamos de multimodal.  

11 

Fonte: Paraná (2010)  

Conforme Silva (1998) trata-se da [...] mistura das linguagens: verbal, 

visual, sonora. Ex. cinema, teatro, aplicativos de celulares, cartazes, pôster, 

panfletos de lojas e supermercados [...]  

 

Variedade Linguística  

[...] Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas 

por meio de sua história no tempo (variação histórica) e no espaço (variação 

regional). As variações linguísticas podem ser compreendidas a partir de três 

diferentes fenômenos [...] 

 Obs: nas próximas aulas iremos trabalhar a variedade linguística mais 

aprofundada12. 

                                                           
11

 Disponível em:  
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=140&evento=3#menu-
galeria>> – Acesso em 21 de setembro de 2014. 
 

12
 Disponível em: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/variacoes-linguisticas-o-modo-

de-falar-do-brasileiro.htm - acesso 21de setembro de 2014.  

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=140&evento=3#menu-galeria
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=140&evento=3#menu-galeria
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As variedades linguísticas e os níveis de linguagem 

 

Os falantes de uma língua nem sempre se expressam do mesmo modo. 

As diferenças ocorrem pelos mais diversos fatores: a região de origem do 

falante, a faixa etária do falante, o grau de escolaridade, a classe ou o grupo 

social a que eles pertencem etc. Essas diferenças são chamadas de variedades 

linguísticas (FARACO; MOURA; MARUXO, 2010, ênfase minha).  

 
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1   

 
Agora responda às perguntas relacionadas ao filme, fazendo uma relação 

com a vida que muitos Brasileiros levam, em sua situação sócia econômica, 

politica e ambiental.   

 

Considerando o filme “Rango” e as discussões feitas até aqui sobre os 

modos verbal, visual e sonoro, responda:  

a) A longa metragem Rango utiliza-se de que modos de linguagem:  

(    ) verbal 

(    )  visual  

(    )   sonoro  

(    ) multimodal, já que se constituem com os três modos apresentados.   

 

                                                                                                                                                                             
 

Professor: oriente seus alunos para que eles respondam 
suas perguntas fazendo uma relação da vida que muitos 

Brasileiros levam, em sua situação socioeconômica, política 
e ambiental.  
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b) Conforme Faraco (2010 p.17) formal: (variedade formal de maior prestigia 

social, utilizado nas comunicações públicas, também chamadas de normas 

urbanas de prestigio). Informal: (situações em que a língua é utilizada de 

maneira mais descontraída, menos formal (em casa, numa conversa com 

amigos, numa carta pessoal, num diário intimo). Considerando esta afirmação, 

qual é o tipo de linguagem usada neste filme pelos personagens? 

(   ) formal                           (    ) Informal  

 

c) Com relação à variedade linguística e a mistura de sotaques - identifique e 

marque quais variedades podem ser identificadas no filme: 

(    ) Baiano                 (    ) Sotaque português     (    ) Mineiro  

(    ) Paulista                (    ) Paranaense               (    ) Caipira       

(    ) Gaúcho                 (    ) Nordestino                (    ) Carioca     

 

d) Como vivem as pessoas nessa cidade? Qual é o aspecto social dessas 

pessoas?  

(   ) Pessoas ricas e felizes  

(   ) Pessoas tristes, mas com fartura.  

(   ) Pessoas  pobres e cabisbaixas  

(   ) Pessoas  fortes e  com alta estima elevada  

 

e)  No filme, os personagens vivem economicamente do quê?  

(   ) extração de ouro em minas; 

(   ) de pesca; 

(   ) de cultivar a terra (agricultura); 

(   ) de industrialização de produtos agrícolas; 

(   ) de turismo; 

 

f) Qual é o único personagem que usa a linguagem formal no filme? Por quê? 
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g) O camaleão chega à cidade (Poeira) e entra num bar, os cidadãos 

perguntam-lhe o nome e o camaleão hesita. Nisso, ele responde: Rango. 

Descreva, com as suas palavras, como surgiu essa ideia para o personagem. 

 

 

ATIVIDADE 2   

 

Responda as questões baseando-se no filme,�mas argumente constituindo 

a sua opinião. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Em sua opinião, qual é o estilo de vida que as pessoas da cidade levam? 

 

 b) Qual a causa que fez a cidade entrar em colapso e como os cidadãos 

reagiram?  

 

c) Qual é o animal que representava o prefeito da cidade? E que relação tem a 

ver a idade em que esse tipo de animal vive com a política Brasileira? Relacione. 

 

d) O fato de o Rango matar a Águia gera causa e consequência. Considerando 

estas duas questões, como se dá o nome  a essa relação na área das  ciências.  

Se preciso, consulte um dicionário ou converse com os seus colegas e outros 

professores, como o professor de Biologia, por exemplo.  

(    ) Cadeia alimentar 

(    ) Reações químicas 

(    ) Eletricidade e magnetismo 

Professor: sugerimos que a cada exercício você responda a primeira 
questão de cada exercício dando assim um encaminhamento melhor 
para cada atividade melhor em suas aulas. Como exemplo: atividade 2, 
letra a) como resposta: Uma vida simples, submissa a sua condição 
social e ambiental fora da realidade atual. Passa uma impressão de que 
vivem a séculos atrás. 
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(    ) Biomas brasileiros 

(    ) Os diferentes sistemas do corpo humano 

 

e) No filme, Rango diz no bar que “mamãe teve uma vida social intensa” pelo 

fato dele dizer que era irmão do Jake Cascavel. Assim, o que significa ter uma 

vida social intensa? 

 

f) Cite os aspectos positivos e negativos de hoje se ter uma “vida social 

intensa”?  

 

g) O povo acredita ou não na história de Rango no bar? Por quê? 

 

h) Marque as características que mais se parecem com a cidade chamada 

poeira:   

 

(   )Centralizada      (   ) Moderna               (   ) Planejada    (   ) Colorida    

(   ) Isolada              (   ) Pacata                  (   ) Violenta       (   ) antiga   

(   ) desatualizada    (   ) Arborizada           (   ) desértica      (   ) pobre  

(   ) Tem Trabalho formal    

 

i) Como Rango é considerado na cidade? 

 

J) No final do filme, Jake Cascavel diz ao Rango: “de lenda para lenda eu tiro 

meu chapéu”. O que significa está colocação de Jake para Rango? 

 

k) No filme, por que estes dois personagens (apontar quais são eles aqui) não 

passariam de lendas? 

(    ) Porque historicamente eles sempre seriam lembrados. 

(    ) Porque lendas não existem, e o povo esquece. 

(    ) Porque após a morte sua história morre consigo. 

(    ) Porque com o tempo as coisas que acontecem são esquecidas.   
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l) Qual a região do Brasil que podemos comparar com a localização da cidade 

do filme Rango, com relação ao meio ambiente?  

 

m) O prefeito fala para Rango a seguinte frase: “Quem controla a água, controla 

o poder”. Como você interpretaria esta frase?  

 

n) O fato é que o prefeito é corrupto e controla a água, causando a miséria do 

povo da cidade de Poeira. O prefeito da Cidade de Poeira tem uma semelhança 

com os políticos Brasileiros? Marque as alternativas que considerar corretas.   

 

(   ) não tem nada haver com nossos políticos  

(   ) a semelhança é evidente, pois a maioria dos políticos Brasileiros são 

corruptos e ficam na impunidade.  

(   ) Tanto o prefeito  da Cidade de Poeira quando os políticos Brasileiros são 

honestos. 

(   ) Apesar do Prefeito ser corrupto em Poeira, teve a punição que mereceu 

igual os Políticos Brasileiros.   

(   ) No Brasil,  muitos Políticos são  corruptos, mas ao contrario do que 

aconteceu na cidade de Poeira eles não são punidos, ou quando tem punição   é 

branda e raramente vão para a cadeia.   

  

Atividade para realizar em casa:  

o) Pesquise no dicionário o que é lenda. Traga um exemplo de lenda para 

próxima aula. 

 

 

AVALIAÇÃO  

 

Nesse momento será feita uma avaliação formativa dos alunos acerca das 

mudanças de postura dos alunos elevando em conta seus desempenhos nas 
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pesquisas do termo lenda, considerando a participação oral no uso de suas 

argumentações e linguagem.  

 

 

UNIDADE 2 

 

AULA 6 

TOTAL DE AULAS: 7 

 

TEMA 

As Variedades linguísticas em “Sotaques” – uma entrevista entre atores 

que falam sobre a variação linguística do Brasil.  

 

OBJETIVOS  

 Possibilitar aos alunos um perfil de recepção crítica destas mídias, fazendo 

com que os educandos entendam e analisem a entrevista com  

aproveitamento, permitindo uma bagagem significativa dos conteúdos 

veiculados; 

 Considerar o modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como estes 

conteúdos provocam significações, isto é, interpretações; 

 Mostrar para os alunos os conceitos de metáfora verbal, ou do modo de 

falar observando imagens em movimento, de forma a compreender o 

universo real e o virtual;  

 

 

METODOLOGIA  

 

Nesta aula será feita uma exposição oral sobre variedade linguística, logo 

após os alunos assistirão ao audiovisual intitulado “O Brasileiro elogiando a 

mulher e Variação linguística: Sotaques”, uma entrevista dos atores Nelson 

Freitas e Marcelo Adenet no Programa de entrevista do apresentador Jô Soares, 
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lançado no ano de 2007; e outro, exibido em 2009, produzido pela Rede Globo 

de Televisão, tendo duração de 9 minutos e 46 segundos.  Disponível no 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VCJEE43Dzkc Acesso em 15 de 

outubro de 2014. 

   

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA   

 
A aula deve ser iniciada questionando os alunos acerca de: O que é 

língua para você? Qual o conceito de língua que você tem em sua mente? 

Discuta com seus colegas e professor o conceito e a importância da língua. 

Após este questionamento será exposto aos alunos de forma teórica alguns 

conceitos sobre a língua e variedade linguística.   

 

Entre língua, variantes e identidades 

- Língua é um código formado por signos (palavras) e leis combinatórias por 

meio do qual as pessoas se comunicam e interagem entre si. 

- Língua é a linguagem verbal (oral/escrita) utilizada por um grupo de indivíduos 

que constituem uma comunidade. 

         Ela é uma construção humana e histórica; 

         É organizadora da identidade dos seus usuários; 

         Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação; 

         Uma língua viva é dinâmica e, por isso, está sujeita a variações. 

- Variações linguísticas são diferentes que uma mesma língua apresenta 

quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e 

históricas13.  

 

 

                                                           
13

 Disponível em: http://letrasmarques2013.blogspot.com.br/ - Acesso em 24 de outubro de 2014.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VCJEE43Dzkc
http://letrasmarques2013.blogspot.com.br/
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ATIVIDADE 1  

 
Primeiramente será assistida a entrevista dos atores Nelson Freitas e 

Marcelo Adenet no Programa de entrevista do apresentador Jô Soares, lançado 

no ano de 2007 produzido pela Rede Globo de Televisão14. O audiovisual 

mostra as variedades linguísticas e os sotaques nas diversas regiões do País.  

 

ATIVIDADE 2  

 
Agora vamos refletir trocando ideias sobre o contexto social e local, em 

que são exploradas as marcas linguísticas, típicas da oralidade em seu uso 

formal e não formal. Vejamos:   

 

Imagem: Pão 

 
Figura (1): 

Fonte: Alvaci Ay moré  de Moura (2014).  

 

Ex: O famoso pão francês também ganha nomenclaturas variadas, conforme a 

região:  

– Em São Paulo, é pãozinho;  

- No Maranhão, é pão massa grossa;  

- No Pará, careca; 

- Os sergipanos chamam de jacó; 

- E os paraibanos, de pão aguado; 

- No Ceará, é pão de sal; 

                                                           
14

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NrtrLbDPC-Y-  Acesso em: 07 de outubro 
de 2014.   

https://www.youtube.com/watch?v=NrtrLbDPC-Y-
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- Em Santa Catarina, pão de trigo;  

- No Rio Grande do Sul, cacetinho 15. 

 

ATIVIDADE 3  

 

Na sequência o professor deverá pedir aos alunos que façam uma leitura 

com atenção do texto abaixo, o qual se refere às variedades linguísticas. Este 

será o momento em que o professor exporá o conteúdo e sanará as dúvidas dos 

alunos.  

 

Texto 1: 

  Todas as variedades linguísticas regionais são perfeitamente adequadas 

a realidade onde surgiram. Em certos contextos, aliás, o uso de outra variedade, 

mesmo que seja a língua padrão, é que pode soar estranho e até não cumprir 

sua função essencial de comunicar. 

Variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta, de 

acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é 

utilizada. 

Conhecida como língua padrão e norma culta, essa variedade é 

utilizada na maior parte dos livros, jornais, e revistas, em alguns programas de 

televisão, nos livros científicos e didáticos, e é a que se busca ensinar na escola. 

  As demais variedades linguísticas - como a regional, a gíria, o jargão de 

grupos ou profissões (a linguagem dos policiais, dos jogadores de futebol, dos 

metaleiros, dos surfistas, etc.) – são chamadas genericamente de variedades 

não padrão. 

- Variedade padrão, língua padrão ou norma culta é a variedade linguística de 

maior prestígio social. 

- Variedade não padrão ou língua não padrão são todas as variedades 

linguísticas diferentes da padrão. 

                                                           
15 Disponíveis em: <<http://letrasmarques2013.blogspot.com..br/>> - Acesso 24 de outubro de 

2014. 
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ATIVIDADE 4  

 

Após a leitura e o estudo do texto acima, relacione os textos da 

sequência, com a variedade linguística padrão ou regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Leia o poema com atenção e observe como o escritor “Patativa do Assaré” 

escreve sobre o falar simples do nordestino, expressando no poema a triste 

partida, a seca, as dificuldades de locomoção e os sonhos dos nordestinos.  

 

A TRISTE PARTIDA 

por: Patativa do Assaré 

 

Setembro passou, com oitubro e novembro 

Já tamo em dezembro. 

Meu Deus, que é de nós? 

Assim fala o pobre do seco Nordeste, 

Com medo da peste, 

Da fome feroz. 

 

Sem chuva na terra descamba janêro, 

Depois, feverêro, 

E o mêrmo verão 

Entonce o rocêro, pensando consigo, 

Professor entre no site:  
http://poema.com.br/poesias.php?id=73 

Para ver na integra o poema. Com este poema 

você irá analisa-lo apontando a variação do 

nordestino e explicando para seus alunos que cada 

lugar do Brasil mostra um dialeto diferente no modo 

de falar.  

http://poema.com.br/poesias.php?id=73
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Diz: isso é castigo! 

Não chove mais não! 

 

Apela pra maço, que é o mês preferido 

Do Santo querido, 

Senhô São José. 

Mas nada de chuva! ta tudo sem jeito, 

Lhe foge do peito 

O resto da fé. 

 

Agora pensando segui ôtra tria, 

Chamando a famia 

Começa a dizê: 

Eu vendo mau burro, meu jegue e o cavalo, 

Nós vamo a São Palo 

Vivê ou morrê. 

 

Nòs vamo a São Palo, que a coisa tá feia;´ 

Por terras aleia 

Nós vamo vagá. 

Se o nosso destino não fô tão mesquinho, 

Pro mêrmo cantinho 

Nós torna a vortá. 

 

Patativa do Assaré – Cante lá que eu cá. 16 

 

 

                                                           
16

 Fonte: SILVA, Antonio de Siqueira e; BERTOLIN, Rafael. Curso Completo de Português. 

São Paulo: IBEP. 2005. 
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b) Agora leia fragmento do Romance Vidas secas de Graciliano Ramos, 

intitulado “Fuga” e observe como ele descreve usando a linguagem padrão 

para descrever esta passagem do personagem Fabiano.    

 

 

Fuga  

Graciliano Ramos 

 

A vida na fazenda se tornará difícil. 

No céu azul as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os 

bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus 

um milagre. 

Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a 

viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a 

carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. 

Desceram a ladeira, atravessaram o rio seco, tomaram rumo para o sul. Com a 

fresca da madrugada, andaram bastante, em silêncio, quatro sombras no 

caminho estreito coberto de seixos miúdos, (...) Caminharam bem três léguas 

antes que a barra do nascente aparecesse. 

Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga, olhou o céu, as mãos em 

pala na testa. Arrastara-se até ali na incerteza de que aquilo fosse realmente 

mudança. (...)  Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia aquela 

terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se17. 

 

 

c) Após ter feito a leitura do fragmento do Livro Vidas Secas procure no 

dicionário as palavras em que te causam dúvidas quanto ao sentido das 

mesmas. Releia o texto e analise oralmente com seus colegas e professor o 

                                                           
17

 RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 16. ed. São Paulo, Martins, 1967. p. 147-9. 
SILVA, Antonio de Siqueira e; BERTOLIN, Rafael. Curso Completo de Português. São Paulo: 
IBEP. 
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uso de palavras em comum em nosso dia a dia, mas que estão na 

variedade padrão.  

 

d) Cite qual é tema abordado nos dois textos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Pesquise: uma pequena bibliografia do autor Graciliano Ramos e do autor 

Patativa do Assaré. 

 

f) Agora que você possui algumas referências acerca dos autores Patativa do 

Assaré e Graciliano Ramos cite uma característica de cada autor oralmente, 

e seu colega complementará a sua ideia, citando características que ainda 

não foram citadas da biografia dos autores.  

 

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS 

Ao afalarmos das variações linguísticas, não podemos deixar de tratar 

sobre gírias e jargões.  

 

 

- A GÍRIA  

[...] é um fenômeno de linguagem especial que consiste no uso de uma palavra 

não convencional para designar outras palavras formais da língua. Pode ser 

empregado no intuito de fazer segredo, humor ou distinguir o grupo que a adota 

Professor: Sugira para seus alunos uma atividade auxiliar, de pesquisa da 
biografia do autor Patativa do Assaré e Graciliano Ramos para ajudar a 
compreender o uso da variedade linguística destes dois autores, para 
abordar o mesmo Tema. Na aula seguinte você retomará a atividade com a 
participação oral de seus alunos em que cada um irá citar uma característica 
do seu autor, complementando a ideia de seu colega. Se preferir, poderá 
pedir a pesquisa dos autores em dias diferentes.    
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dos demais, muitas vezes  criando um jargão. As gírias geralmente se originam 

de acordo com a cultura e peculiaridades de cada região. [...] 

 

Exemplos:  

- Cara                                 - 171 

- Doido                               - Dedo-duro 

- Maluco                             - “Sarte”  

- Se deu mal                       - A parada é esta 

- Aê, se liga                        - E ai, beleza 

- E ao que porra toda 

 

Disponível em: http://www.soportugues.com.br/secoes/girias/ - Acesso em 25 de 

outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

O jargão 

Nas variedades linguísticas temos também o uso do Jargão que são 

usados em determinadas profissões ou grupos específicos.  

 

Jargão significa uma linguagem pouco compreensível, em muitos 

casos por ser específica de determinado grupo profissional ou sociocultural. O 

uso do jargão provoca uma linguagem viciada e corrompida, demonstrando 

pouco conhecimento de uma língua ou a intencionalidade de que a conversa 

não seja compreendida por quem não pertença ao círculo18. 

                                                           
18

 Disponível em: http://www.significados.com.br/jargao/ - acesso em 25/10/2014 

Professor: acesse o link disponível em: 

http://www.soportugues.com.br/secoes/girias/- para ter mais informações e 

exemplos de outros tipos de gírias. 

http://www.soportugues.com.br/secoes/girias/
http://www.significados.com.br/jargao/
http://www.soportugues.com.br/secoes/girias/-
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- Jargões de grupos de jovens que jogam jogos eletrônicos: Buga, L1, L2, 

L3, x-quadrado-triangulo-bolinha, R1, R2, R3, funfando.  

- Jargões utilizados na linguagem do futebol: 

BICICLETA - Quando o jogador fica em posição horizontal e acerta na bola com 

os dois pés suspensos, de costas para o chão. 

BICO - Chute dado com a ponta do pé. 

CARRINHO - Quando um jogador vem na corrida e procura alcançar a bola (ou 

as canelas do adversário), atirando-se sentado, procurando deslizar na grama, 

com os pés levantados. 

CARTOLA - Dirigente de clube. 

FINTA - Jogada visando superar o marcador. 

FIRULA - Jogada desnecessária, de efeito, para humilhar o adversário, e 

impressionar o público. 

FRANGO - Bola facilmente defensável, e que entra. 

PEIXINHO - Jogador que, por algum motivo, é protegido pelo técnico, ou pelo 

diretor. 

PÉ MURCHO - Jogador que tem chute muito fraco. 

PÉ TORTO - Jogador que erra muitos passes. 

VENDIDO - Jogador que se deixa subornar. 

VOLEIO - Quase uma bicicleta. O jogador acerta a bola com os dois pés 

suspensos, só que em posição lateral com relação ao chão. 

 

OBS: Para mais informações consulte o Portal da Educação19.    

 

 

- Jargões de médicos: 

- Sutura  

-Terapia  

- Distúrbio  

                                                           
19

 Disponível em: PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 1000 cursos online com 

certificado disponível em:  http://www.portaleducacao.com.br/educacao-
fisica/artigos/53189/jargoes-do-futebol#ixzz3HBmYA2K6 – acesso  25 de outubro de 2014. 

http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/53189/jargoes-do-futebol#ixzz3HBmYA2K6
http://www.portaleducacao.com.br/educacao-fisica/artigos/53189/jargoes-do-futebol#ixzz3HBmYA2K6
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- Patologia  

- Hipertensão 

- Diagnostico  

- Administrado (usar corretamente a medicação)  

- Pediatria  

 

Disponível em: http://www.xn--dicionriomdico-0gb6k.com/M -  Acesso em 25 de 

outubro de 2014. 

 

- Jargões de policiais:  

- Elemento  

- Evadiu-se  

- Furtou  

- Individuo  

- abordagem policial  

- Suspeito  

- Meliante  

- Emitiu disparos  

 

ATIVIDADE 5  

 
a) Agora que você entendeu o que são gírias, cite em seu caderno algumas das 

quais vocês utiliza em sua fala do dia a dia, ou que você ouviu falar.  

 

ATIVIDADE 6 

a) Abaixo escreva o significado dos jargões usados no Futebol.  

CAVALO: ________________________________________________________ 

FRANGUEIRO:____________________________________________________ 

GALERA :________________________________________________________ 

MARIA CHUTEIRA:________________________________________________ 

MÃO FURADA :___________________________________________________ 

PERNETA :_______________________________________________________ 

http://www.dicionáriomédico.com/M%20-%20%20Acesso%20em%2025%20de%20outubro%20de%202014
http://www.dicionáriomédico.com/M%20-%20%20Acesso%20em%2025%20de%20outubro%20de%202014


56 
 
 
 
 

 
 

 VAREIO:________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 7 

O vídeo “Dicionário Paranaense” duração de 6 minutos e 28 segundos e 

retrata a forma informal do Paranaense se comunicar. O publicitário e humorista 

o Paranaense Hallorino Jr vem ganhando espaço cenário nacional devido a  

forma diferente de levar o seu show com Stand Up20.  

Acesso o vídeo disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=hJobYVZM2QQ – Acesso em 10 de 

outubro de 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Após ter assistido ao vídeo, faça uma análise do vídeo discutindo com seus 

colegas quais as palavras que aparecem no audiovisual e que fazem parte do 

seu vocabulário (dia- a- dia) se precisar, faça anotações no seu caderno.  

 

ATIVIDADE 8 

 Continuando a nossa proposta de atividade: Assista o vídeo “o Dicionário 

Paranaense 2 de Hallorino Jr”.  O audiovisual possui duração de 5 minutos e 10 

segundos. Narra um fato ocorrido com o avô de Hallorino Jr, mostrando o modo 

                                                           
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CAtCcxFdXVc- Acesso em 18 de outubro 

de 2014.  
 

Professor: Você deve acessar e abaixar o vídeo em um pen drive antes de 
levar para a sala de aula. Lembre-se de salvar em um formato correto. Aqui 

está um link que pode auxiliá-lo. 
http://www.gestãoescolar.comdiaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_tvpen

drive.pdf.  
Você pode encontrar o vídeo “Dicionário Paranaense”  disponível no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=hJobYVZM2QQ e o vídeo 2 Dicionário 

Paranaense 2 , ambos do Humorista Hallorino Jr.  

https://www.youtube.com/watch?v=hJobYVZM2QQ
https://www.youtube.com/watch?v=CAtCcxFdXVc
http://www.gestãoescolar.comdiaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_tvpendrive.pdf
http://www.gestãoescolar.comdiaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/manual_tvpendrive.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hJobYVZM2QQ
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informal do Paranaense falar com palavras diferentes das que vimos no primeiro 

vídeo.  

 

ATIVIDADE 9   

Exploração do vídeo 2 –  

Observe o vídeo e responda:  

a) Quem são os personagens? 

b) Onde vivem?  

c) Onde você acha que foi gravado esse vídeo? 

d) A maneira com que o personagem apresenta as características, você supõem 

que ele tem conhecimento da linguagem dos Paranaenses?    

e) Há alguma música ou som que acompanha a apresentação do vídeo? O que 

ela sugere? 

 

ATIVIDADE 10 

Após ter assistido ao vídeo Dicionário Paranaense 2, faça análise do 

vídeo e discuta com seus colegas relatando quais as palavras citadas no vídeo 

fazem parte do seu vocabulário (dia a dia).  

 

ATIVIDADE 11 

a) Referente ao uso Paranaense das palavras/expressões escreva o 

significado de cada delas ao lado e procure no dicionário o significado e a grafia 

correta. Observe que algumas palavras não estão escritas corretamente com 

forme a grafia da língua portuguesa.  Escreva abaixo do quadro a grafia e 

significado correto de cada palavra.  

 

Palavras  Significados  

Vina                                          

No bico do corvo   

Sinaleiro   

Pena e bico   

Passa no galeto   

Passa um migué  
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De varde   

Largue mão   

Se atracá   

Envereda pro meu lado  

Estar Pestiado   

Orna  

Encher a cara   

Zarpêmo   

Passar arage   

Resbalar   

Fumegá  

Fazer uma intera   

 

b) De acordo com o vocabulário Paranaense que você assistiu nos vídeos,  

enumere as palavras de acordo com seus significados, relacionando a coluna da 

esquerda com os itens da direita.  

1) Já hoje                                             (   )  Incomodar, perturbar  

2) Olhar de fianco                                (   ) Termo de revolta 

3) Fuja loco                                          (   ) Quase morrendo 

4) Xunxo                                              (   ) Olhar de lado 

5) Deus que ataie                                (   ) Goleada, Surra  

6) No bico do corvo                             (   ) Agora pouco 

7) Vareio                                              (   ) Parar, Duvidar   

8) Teu fiote                                          (   ) Deus que me perdoe 

9) Virado no guedê                              (   ) Combinado, Trapaça 

10) Estrova                                          (   ) Inquieta, Malandra  

 

ATIVIDADE 12  

Observe as frases em que são utilizadas palavras de uso do vocabulário 

informal paranaense, reescrevendo-as utilizando o a variedade formal. Objetivo 

da atividade é o conhecimento do vocabulário formal e informal.  

 

a) Meu avô foi dar um bizú na cidade. E depois foi tomar uma béra no 

boteco ao lado da cancha de esportes.   



59 
 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Aquele jovem estava querendo tatiá a guria. Mas a guria zarpou atorando a 

rua em dispara.  

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

   

c) Teve xunxo, e o povo acusou o Prefeito de ter parmió o dinheiro de verbas 

do Município.   

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

d) Quando encher a cara não saia dirigindo.  

 _____________________________________________________________ 

 

e) João Vitor sempre anda escafiotado, não orna as roupas, mas é liso de lata 

para negociar.   

  _____________________________________________________________ 

 

f) Vaci passa arrage para pagar as contas no final do mês.  

______________________________________________________________ 

 

g)Vitor ficou desacorçoado depois de um entrevero que aconteceu na escola.  

Pois sua mãe lhe deu uma camassada de pau.  
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ATIVIDADE 13 

 

Leia o trecho do livro Português no Direito de Ronaldo Caldeiras Xavier, 

citado no artigo “A linguagem Jurídica e a comunicação entre o Advogado e seu 

cliente na atualidade” de Suzana Minuzzi Reolon21.  

  

“ [...] Inquestionavelmente a seleção do termo exato economiza o precioso 

tempo que se perde em discussões bizantinas; fatores conjunturais, no entanto, 

interferem no sentido de que não se cristalize em estereótipos imutáveis a 

linguagem jurídica. Se assim fosse, ela estaria fadada a parar no tempo, sendo 

mais útil nas vitrinas empoeiradas de um museu [...]” 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 14  

 

 Após leitura do texto, faça uma análise da linguagem usada respondendo as 

seguintes questões: 

 

a) Você conseguiu ler o texto com facilidade? Justifique. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) Este texto trata de uma linguagem formal ou informal? 

                                                           
21 Disponível em:   

http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2010_2/suzana_reolo
n.pdf - Acesso dia 25 de setembro de 2014. 

 

Professor: Para ler o texto na íntegra observe o a 
nota de rodapé.  

http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2010_2/suzana_reolon.pdf
http://www3.pucrs.br/pucrs/files/uni/poa/direito/graduacao/tcc/tcc2/trabalhos2010_2/suzana_reolon.pdf
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Você conseguiu entender o texto ou encontrou dificuldades? O que ele 

aborda? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

d) Qual é a ideia central do texto? 

______________________________________________________________ 

 

e) Cite palavras do texto que você desconhece e que causou a falta de 

entendimento na ideia central do texto. Escreva em seu caderno e procure no 

dicionário escrevendo ao lado seu significado. Releia o texto e perceba se o 

texto ficou mais claro para seu entendimento. Ex: bizantinas (ociosas, estéreis, 

fúteis).  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

f) Leia a frase do fragmento do texto “Esse caldeamento, aliás, é deveras 

auspicioso, porque producente e por obrigar a um contínuo esforço de 

atualização...”, o que impede você de entender claramente o que está escrito 

neste trecho. Em uma linguagem mais simples como você reescreveria está 

frase.   

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

g) Em que ambiente é normalmente utilizado este tipo de linguagem e a quem é 

direcionado?  

_______________________________________________________________ 
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Avaliação  

 

A avaliação da aula acontecerá mediante a participação dos alunos, 

observando se houve mudança de postura com relação à compreensão do tema 

e a reflexão sobre o uso da linguagem como prática social. Também será 

avaliada a participação nas atividades de escrita, leitura e oralidade (analisando 

a argumentação de cada aluno).  

 

 

UNIDADE 3 

 

AULA 7 

TOTAL DE AULAS: 5 

 

TEMA: Desenho animado: o lenhador e a raposa. 

 O homem e sua vida social.  

 

OBJETIVOS  

 

 Despertar no aluno o interesse e a curiosidade de observar as relações 

entre o homem e a realidade expressas em textos multissemióticos;  

 Possibilitar aos alunos um perfil de recepção crítica destas mídias, fazendo 

com que os educandos entendam e analisem o audiovisual com 

aproveitamento;   

 Considerar o modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como estes 

conteúdos provocam significações, isto é, interpretações; 

 

 

METODOLOGIA  

  
Nesta aula os alunos assistirão ao audiovisual, categoria de desenho 

animado intitulado “O lenhador e a raposa”. Foi lançado no ano de 2009 e 
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produzido por André Gonzaga, baseado na parábola O lenhador e a raposa, 

com duração de 5:53.  “O lenhador e a raposa” é um curta metragem que 

mostra a convivência de um homem e de uma raposa; e a influência que as 

pessoas têm nas vidas da outras com suas ideias e seus pensamentos 

maléficos. Além disso, foi inspirado em uma fábula. 22 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

ATIVIDADE 1 

Assista ao desenho animado “O Lenhador e a Raposa”, depois responda 

às questões que estarão relacionadas ao filme no que tange às relações de 

convivência, confiança e comportamento humano. 

 

ATIVIDADE 2 

Após assistir ao desenho animado da O lenhador e a raposa, será revisto 

o conceito sobre Parábola, entendida como uma “narrativa, imaginada ou 

verdadeira, que se apresenta com o fim de ensinar uma verdade”23.  

 

Observação:  

Parábola,  

De acordo com o dicionário Brasileiro Edelba, é uma narração alegórica, que 

encerra uma verdade importante ou um preceito de moral24.   

 

ATIVIDADE 3  

Após ter assistido ao desenho e entender o que é parábola, responda:  

                                                           
22

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1_9UC_mkzuM acesso em 27 de setembro 

de 2014. 
23 Disponível em: 7http://www.dicionarioinformal.com.br/par%C3%A1bola/. Acesso em 30 de 
setembro de 2014.  
 
24

 Fonte: TERSARIOL, Alpheu;  Dicionário Brasileiro. Erechim: Edelba, 2005. 
 

http://www.dicionarioinformal.com.br/par%C3%A1bola/
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a) Como era o relacionamento entre o lenhador e a raposa? 

(   ) hostil               (   ) carinhoso            (   ) agressivo         (   ) confiante   

(   ) amoroso          (   ) alegre                 (   ) alegre               (   )triste  

(   )desconfiança    (   )verdadeiro            (   ) rude                 (   )cruel  

 

b) Qual o tipo de comportamento e/ou sentimento que  você sentiu ao assistir ao 

desenho animado o lenhador e a raposa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

c) Que tipo de influência o amigo teve sobre o lenhador? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

d) Qual foi a atitude do lenhador ao ver a raposa com sangue na boca e rastros 

de sangue pela casa? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

e) O que o lenhador fez foi correto? Justifique.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

f) Ao chegar em casa e ver aquela cena, qual seria sua reação ao passar pela 

situação do lenhador? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

g) Qual é o momento de maior tensão no desenho animado?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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h) Por que o Lenhador teve aquela atitude antes de verificar o que realmente 

tinha ocorrido?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

i) Como se sentiu o lenhador ao se deparar quando viu que o bebê estava a 

salvo e uma cobra morta no chão?    

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

j) Que tipo de música é colocada para representar este momento no desenho? 

Ela influência no comportamento humano? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

l) O comportamento, as ideias e atitudes de outras pessoas influenciam na 

formação do nosso caráter?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

m) Para você, quais são as pessoas, meios de comunição, músicas, revista, 

jornal, programas de tv que mais influenciam em sua vida? 

________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Professor: Esse é o momento de fazer um trabalho em grupo, os grupos podem 
ser divididos entre 6 e 7 pessoas  dependendo do número de alunos da sua sala 

de aula. A participação e o desempenho dos alunos diante do tema poderão ajudar 
o alunado na vivência e prática social. O critério de avaliação será a apresentação 
oral do grupo para a turma. Os temas e sites para encontra os textos na integra já 

estão citados ao lado de cada texto.  
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ATIVIDADE 4 

  
Agora vamos dividir a turma em grupos de 6 e 7 alunos. Cada grupo irá 

usar um tema proposto pelo professor, em que irá ler, discutir e analisa-lo. 

Depois vocês apresentarão o tema para a turma. Os temas propostos são: As 

redes sociais e sua influência a sociedade; A lei da Expansiva Influência; 

Influência dos pais; A influência negativa dos amigos; A influência dos outros; 

Ser maduro significa diminuir a opinião dos outros sobre nossa vida. 

 

Texto a: Escrito por Alexandre Mendes, publicado 24 de fevereiro de 2011:  

 

 As redes sociais e sua influência na sociedade  

 

[...] Fato é que as redes sociais estão presentes em nosso dia a dia. Mas, 

afinal, até onde elas podem influenciar a sociedade? É possível ter noção 

da sua força? São elas apenas simples aplicativos que permitem a troca 

de ideias e fotos, bate papo, onde se procura por amigos e colegas de 

escola e se promove encontros, incentivando relacionamentos? Elas 

permitem uma nova maneira de participação da sociedade, com 

interessantes aplicativos que dão suporte e facilitam os relacionamentos, 

com intensa e diversificada participação de todos, de olhos nas mudanças 

no mundo, mas em um mínimo espaço de tempo, tudo muito rápido, em 

um clique apenas [...]. 

 

Fonte: Disponível em:  http://imasters.com.br/artigo/19889/redes-sociais/as-

redes-sociais-e-sua-influencia-na-sociedade/ - Acesso em 18 de outubro 2014.  

 

Texto b:  “A lei da Expansiva Influencia”   

 

[...] As experiências emocionais dos humanos podem igualmente ser fase 

de fusão. De fato, nos passa a todos a cada dia. Nos complementamos 

com outra pessoa, e tomamos sua vibração conosco, enquanto ela toma a 

http://imasters.com.br/perfil/alexandre_mendes/
http://imasters.com.br/artigo/19889/redes-sociais/as-redes-sociais-e-sua-influencia-na-sociedade/
http://imasters.com.br/artigo/19889/redes-sociais/as-redes-sociais-e-sua-influencia-na-sociedade/


67 
 
 
 
 

 
 

nossa. Por exemplo, quando discutimos com um adolescente que está 

enfadado, podemos irritar-nos. Quando passamos tempo com uma pessoa 

depressiva, podemos notar que nós também nos sentimos mal, ainda 

depois de algum tempo de haver estado com esta pessoa. E estar ao lado 

de uma pessoa que está cheia de júbilo nos deixa também com esta 

alegria. As emoções são contagiosas, e a energia de cada pessoa é 

influente. [...] 

Fonte: Disponível em: 

  http://www.acasadoaprendiz.com.br/influencia_expansiva.html.- Acesso em 19 

de outubro 2014. 

 

 Texto c: Entrevista cedida pela psicóloga Marisa de Abreu para o Jornal da 

APCD - Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas.  

 

[...]Os pais exercem influência em nossa personalidade? 

Até que momento da vida se verifica a influência ? Somos herdeiros do 

que é ruim ou o comportamento pode ser desvio do nosso caráter? 

-PSICÓLOGO: Nossa personalidade é o resultado da influencia de: 

Genética, ambiente, e você mesmo. [...] 

 

Fonte: Disponível em: http://www.marisapsicologa.com.br/os-pais-exercem-

influencia-em-nossa-personalidade.html Acesso em 20 de outubro de 2014.  

 

 

Texto d: “A influência negativa dos amigos”    

 

[...] Qual o sentido de estar rodeado de pessoas que não lhe 

acrescentarão nada?  Se a pressão social é forte, imagine o quão melhor 

seria se você estivesse em torno de grandes formadores de opinião e 

pessoas de substância. Pessoas que influenciam você a crescer e querer 

conseguir mais. 

http://www.acasadoaprendiz.com.br/influencia_expansiva.html.-
http://www.marisapsicologa.com.br/os-pais-exercem-influencia-em-nossa-personalidade.html
http://www.marisapsicologa.com.br/os-pais-exercem-influencia-em-nossa-personalidade.html
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    Você ficaria surpreso ao saber que existem milhares de pessoas que 

não percebem o quão tóxicos são seus amigos. Talvez você esteja nessa 

situação agora. Existem algumas situações em que é muito mais difícil - 

ou até impossível- se afastar de pessoas tóxicas, por exemplo, em um 

ambiente de trabalho ou a situação familiar, mas em se tratando de 

círculo de amizade, você tem como tomar uma atitude. [...] 

 

 

Disponível em:  

http://www.areah.com.br/vibe/amizade/materia/51031/1/pagina_1/a-influencia-

negativa-dos-amigos.aspx -  Acesso em 20 de outubro 2014. 

 

 

Texto e: “A influência dos outros” da Revista Vida Simples nº80, 01/06/2009  

 

[...] temos de lembrar que o ser humano é um animal gregário, ou seja, 

nós vivemos em grupo, precisamos uns dos outros para obter alimento, 

ter segurança e construir conhecimento. Então, pensar que é possível não 

receber influência do outro é imaginar o improvável. A questão é saber 

como construir uma estrutura de personalidade capaz de filtrar os 

estímulos externos para bloquear os ruins, receber os bons e saber 

diferenciá-los.[...] 

 

Disponível no site:  

 http://eugeniomussak.combr/a-influencia--dos-0utros/#sthash.sbdKxq7K.dpuf.- 

acesso em 20 de outubro 2014. 

 

Texto f: O texto “Ser maduro significa diminuir a opinião dos outros sobre nossa 

vida”, foi publicado sob licença da revista Vida Simples, da Editora Abril.   

 

http://www.areah.com.br/vibe/amizade/materia/51031/1/pagina_1/a-influencia-negativa-dos-amigos.aspx
http://www.areah.com.br/vibe/amizade/materia/51031/1/pagina_1/a-influencia-negativa-dos-amigos.aspx
http://eugeniomussak.combr/a-influencia--dos-0utros/#sthash.sbdKxq7K.dpuf.-
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[...] ser maduro significa permitir que as influências, agradáveis ou não, 

nos ajudem a construir conceitos, conhecimentos e percepções que serão 

benéficos na medida em que nos ajudam a pensar com qualidade. Ser 

maduro significa assumir a autonomia por seus sentimentos sem transferir 

para os demais a responsabilidade pela consequência de suas ações e 

por sua eventual infelicidade. Na maturidade ganhamos a chance de 

sermos influenciados de maneira positiva porque aprendemos a ler os 

textos escritos pela vida, o que é uma conquista e tanto, por isso mesmo 

tão desejada e tão difícil de ser alcançada. [...] 

Fonte: Disponível em:  http:// eugeniomussak.com.br/a-influencia-dos-

outros/#sthash.sBdKxq7K.dpuf- Acesso em 20 de outubro 2014. 

 

 
AVALIAÇÃO   

Conforme as Diretrizes Curriculares analisa e Luckesi (1995,p.166), a 

avaliação da aprendizagem necessita, para cumprir seu verdadeiro significado, 

assumir a função de subsidiar a construção da aprendizagem bem sucedida. A 

condição necessária para que isso aconteça é de que a avaliação deixe de ser 

utilizada como um recurso de autoridade, que decide sobre os destinos do 

educando, e assuma o papel de auxiliar o crescimento.  

Nesta atividade espera-se do aluno pertinência no uso dos elementos 

discursivos, textuais, estruturais e normativos. Apresentação de ideias com 

clareza. Utilização do discurso de acordo com a situação de produção (formal e 

informal). Utilização consciente de expressões faciais, corporais e gestuais, de 

pausas e entonação nas exposições orais.  

  

 

 

 

 

Professor: Com o fragmento do texto do livro  
O Retrato de Dorian Gray, citado por  Oscar Wilde disponível no 

site: http://pensador.uol.com.br/ma_influencia/, pode-se fazer um 

momento de reflexão do texto para pensar sobre ganhos e perdas, 

com vista à transformação do alunado para a interação social e a 

valorização da vida. Você pode fazer uma leitura e análise, ou 

pode levantar questionamentos ligados às praticas sociais 

relacionadas.  

 

http://pensador.uol.com.br/autor/oscar_wilde/
http://pensador.uol.com.br/ma_influencia/
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ATIVIDADE 5 

 

Aluno, leia o fragmento de um texto retirado do livro  “O Retrato de Dorian 

Gray, citado por  Oscar Wilde Disponível no  site:  

Disponível em: http://pensador.uol.com.br/ma_influencia/- Acesso em 31 de 

outubro de 2014.  

 

Após ler o texto, responda as questões abaixo:  

  

Fragmento: 

 

[...] Influenciar uma pessoa é dar-lhe a nossa própria alma. O indivíduo 

deixa de pensar com os seus próprios pensamentos ou de arder com as suas 

próprias paixões. As suas virtudes não lhe são naturais. Os seus pecados, se é 

que existe tal coisa, são tomados de empréstimo. Torna-se o eco de uma música 

alheia, o ator de um papel que não foi escrito para ele. O objetivo da vida é o 

desenvolvimento próprio, a total percepção da própria natureza, é para isso que 

cada um de nós vem ao mundo. Hoje em dia as pessoas têm medo de si 

próprias. Esqueceram o maior de todos os deveres, o dever para consigo 

mesmos. É verdade que são caridosas. Alimentam os esfomeados e vestem os 

pobres. Mas as suas próprias almas morrem de fome e estão nuas. A coragem 

desapareceu da nossa raça e se calhar nunca a tivemos realmente. O temor à 

sociedade, que é a base da moral, e o temor a Deus, que é o segredo da 

religião, são as duas coisas que nos governam. [...] 

 

 

a) Quais os sentimentos que vamos descobrindo ao desvendar os pensamentos 

das outras pessoas? 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/oscar_wilde/
http://pensador.uol.com.br/ma_influencia/
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b) Quais são os principais argumentos que o escritor usa no trecho do livro para 

convencer as pessoas de que elas sentem medo de si próprias? 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) Qual o objetivo da vida segundo o escritor do livro “O Retrato de Dorian 

Gray”? 

 

 

 

ATIVIDADE 7 

 

Nesta atividade faremos grupos de 2 ou 3 alunos em cada grupo vai 

receber uma frase  filosófica de diferentes autores. Vocês farão uma leitura e 

discussão no grupo, podendo fazer anotações no caderno. Após a análise cada 

grupo irá fazer uma apresentação oral, parafraseando e observando a ideia 

central da frase para a classe.   

 

 

 

 

 

Professor: Para um melhor desenvolvimento da sua aula, divida em pequenos 
grupos de 2 ou 3 alunos recortando e dividindo as frases para os grupos, dando a 
cada grupo uma frase para que faça uma breve análise e apresentação oral para 

a turma mediando a atividade para que todos participem. Ressaltando a confiança 
entre seres humanos e animais e o respeito e o cuidado que o ser humano deve 

ter com os animais. Este material está disponível em:  
http:// www.mensagenscom amor.com/frases/frases animais.htm#xzz3HfmBbje6 – 

acesso em 30 de outubro de 2014. 
 
 

http://www.mensagenscom/
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Tristeza (Miguel Cervantes) 
    As tristezas não foram feitas para 
os animais, mas para os homens; 
mas se os homens as sentem muito, 
tornam-se animais. 
 

- Animais Estranhos (Aldous 
Huxley) 
    Os homens são animais muito 
estranhos: uma mistura do 
nervosismo de um cavalo, da teimosia 
de uma mula e da malícia de um 
camelo. 
 

- Sofrimento (Benjamim Franklin) 
    O menino que sofre e se indigne 
diante dos maus tratos infligidos aos 
animais, será bom e generoso com os 
homens. 
 

- Iguais (George Orwell)  
    Os animais são todos iguais, mas 
uns são mais iguais que outros. 
 

Ferozes (Diógenes) 
   Entre os animais ferozes, o de mais 
perigosa mordedura é o delator; entre 
os animais domésticos, o adulador. 
 

- O que seria? (Christian Hebbel) 
   Podemos muito bem perguntar-nos: 
o que seria do homem sem os 
animais? Mas não o contrário: o que 
seria dos animais sem o homem? 
 

- Sentimentos (Charles Darwin) 
   Não há diferença fundamental entre 
o Homem e os animais nas suas 
faculdades mentais(...) Os animais, 
como o Homem, demonstram sentir 
prazer, dor, felicidade e sofrimento. 
 

- Amigos (George Bernard Shaw) 
  Os animais são meus amigos e eu 
não como meus amigos. 
 

- Domésticos (Machado de Assis) 
  O mais feroz dos animais 
domésticos é o relógio de parede. 
Conheço um que já devorou três 
gerações da minha família. 
 

- Características (Mark Twain) 
  Aos estudar as características e a 
índole dos animais, encontrei um 
resultado humilhante para mim. 
 

- Colaboração (Charles Darwin) 
  Na história da humanidade (e dos 
animais também) aqueles que 
aprenderam a colaborar e improvisar 
foram os que prevaleceram. 
 

- Palavras (Aldous Huxley) 
  As palavras nos permitiram elevar-
nos acima dos animais, mas também 
é pelas palavras que não raro 
descemos ao nível de seres 
demoníacos. 
 

- Feras (Fiodor Dostoievski) 
  Compara-se muitas vezes a 
crueldade do homem à das feras, mas 
isso é injuriar estas últimas. 
 

- Amor (Anatole France) 
  Antes de ter amado um animal, parte 
da nossa alma permanece 
desacordada. 
 

  

http://www.mensagenscomamor.com/frases/frases_animais.htm
http://www.mensagenscomamor.com/frases/frases_animais.htm
http://www.mensagenscomamor.com/frases/frases_animais.htm
http://www.mensagenscomamor.com/frases/frases_animais.htm
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- Estimo (Alexandre Herculano) 
   Quanto mais conheço os homens, 
mais estimo os animais. 
 

- Julgamento (Immanuel Kant)  
   Podemos julgar o coração de um 
homem pela forma como ele trata os 
animais. 
 

- Animais Selvagens (James 
Froude)  
   Os animais selvagens nunca matam 
por divertimento. O homem é a única 
criatura para quem a tortura e a morte 
dos seus semelhantes são divertidas 
por si. 
 

- Amigos Agradáveis (George Eliot)  
   Os animais são amigos tão 
agradáveis: não fazem perguntas, não 
criticam. 
 

- Caráter (Arthur Schopenhauer)  
   A compaixão pelos animais está 
intimamente ligada a bondade de 
caráter, e quem é cruel com os 
animais não pode ser um bom 
homem. 
 

- Grandeza (Mahatma Gandhi)  
   A grandeza de uma nação pode ser 
julgada pelo modo que seus animais 
são tratados. 
 

- Virtudes (Charles Darwin)  
   A compaixão para com os animais é 
das mais nobres virtudes da natureza 
humana. 
 

- Pensar e Sofrer (Jeremy Bentham)  
  Não importa se os animais são 
incapazes ou não de pensar. O que 
importa é que são capazes de sofrer. 
 

- Vegetariano (Groucho Marx) 
  Eu não sou vegetariano, mas como 
animais que são. 
 

- Venenosos (Arthur 
Schopenhauer) 
  Não devemos mostrar a nossa 
cólera ou o nosso ódio senão por 
meio de atos. Os animais de sangue 
frio são os únicos que têm veneno. 
 

- Vantagens (Voltaire) 
  Os animais têm muitas vantagens 
sobre os homens: não precisam de 
teólogos para instruí-los, seus 
funerais saem de graça e ninguém 
briga por seus testamentos. 

- Dores (Martha Medeiros) 
  Todos temos nossas dores de 
estimação. O que nos diferencia uns 
dos outros é a capacidade de 
conviver amigavelmente com elas. 
 

- Compaixão (Arthur 
Schopenhauer)  
   A compaixão pelos animais está 
intimamente ligada à bondade de 
caráter, e pode ser seguramente 
afirmado que quem é cruel com os 
animais não pode ser um bom 
homem. 

- Carnívoros (Jean-Jacques 
Rousseau)  
Os animais que você come não são 
aqueles que devoram outros, você 
não come as bestas carnívoras, você 
as toma como padrão. Você só sente 
fome pelas criaturas doces e gentis 
que não ferem ninguém, que o 
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 seguem, o servem, e que são 
devoradas por você como 
recompensa de seus serviços. 
 

Disponível em:  

http://www.mensagenscomamor.com/frases/frases_animais.htm#ixzz3HfmBbje6 

– Acesso em 30 de outubro de 2014.  

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação acontecerá mediante a participação de grupos e o 

envolvimento individual dos alunos, observando-se a compreensão do tema e a 

reflexão e influências no uso de suas práticas sociais. Considerando na 

apresentação oral e desempenho dos alunos no uso da linguagem e de suas 

argumentações.  

 

 

UNIDADE 4 

AULA: 8 

TOTAL DE AULAS: 8 

 

TEMA 

Filme Up! Altas Aventuras- Pessoas da melhor idade (terceira idade) e 

sua relação com a sociedade 

 

OBJETIVOS  

 

 Possibilitar aos alunos um perfil de recepção do audiovisual, fazendo com 

que os educandos façam relações com a convivência em sociedade; 

 Considerar o modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como este 

conteúdo provocam significações, isto é, a relação social e direitos das 

pessoas idosas. 

 

http://www.mensagenscomamor.com/frases/frases_animais.htm#ixzz3HfmBbje6
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METODOLOGIA  

 

Nesta aula vamos trabalhar o audiovisual “Up! Altas Aventuras”. Trata-se 

de uma animação no formato digital, a qual mostra a amizade entre um senhor 

de 78 anos e um menino escoteiro de 6 anos. E através dessa amizade, de amor 

e respeito mostra-se a evolução desse senhor em querer curtir a vida. “Up! Altas 

aventuras “do gênero animação, foi lançado no ano de 2009, com duração de 96 

minutos e produzido pelos estúdios Pixar”.  

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA  

         

 

 

ATIVIDADE 1 

 

A atividade consistirá em assistir ao filme “Up! Altas aventuras” 

observando o enredo, personagens, cenário, sons e desfecho para depois 

discutir com seus colegas. 

 Depois de assistir ao filme, discuta com seus colegas e professor fazendo 

uma análise do tema, da ideia central do filme e também dos elementos da 

narrativa.  

Alunos respondam as atividades relacionadas ao filme trocando ideias 

com seus colegas em caso de duvidas. O Professor também pode te ajudar 

neste momento a analisar as questões.  

 

Professor entre no site http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-up-

altas-aventuras-dublado/ 

 para assistir ao filme ou passar para seus alunos.  Depois faça uma 

discussão oral das ideias principais para responder as questões 

dispostas na sequência. Lembre-se de que, em caso de dúvidas, será 

necessário voltar ao filme para facilitar as respostas. 

http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-up-altas-aventuras-dublado/
http://www.megafilmesonlinehd.com/assistir-up-altas-aventuras-dublado/
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ATIVIDADE 2 

 

No início do filme:  

a) Ellie diz a seguinte frase quando sobe ao quarto de Carl pela escada e pula 

janela para mostrar seu segredo: 

 Ellie (menina): “O guri trouxe uma coisa para você ver”. Que palavra é de uso 

regional e o que significa?  

________________________________________________________________ 

R: “Guri” que quer dizer “menino” demonstra a região de origem do falante, 

termo muito usado no Paraná, Santa Catarina e principalmente no Rio Grande 

do Sul.  

 

b) O que quer dizer a frase “A aventura está lá fora”, citada pelo personagem 

Charles Muntz, admirado pelas crianças? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

c) Qual é a fonte de inspiração para Carl e Ellie? 

_______________________________________________________________ 

 

d) De que são feitos os broches de Ellie ? 

(   ) Papel de bala      

(   )Tampa de garrafa  

(   ) Pedaço de vidro 

(   ) Lasquinha de madeira  

(   ) Borracha de pneu  

 

e) Enquanto estão no quarto, Ellie e Carl (ainda crianças) juram que não 

contarão nada a ninguém sobre o segredo dela. Segundo ela, esse segredo 

nunca tinha sido mostrado a ninguém. Que segredo seria esse? 
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(   ) Os vários broches que Ellie possuía  

(   ) A caixa de brinquedos  

(   ) O álbum chamado “Meu livro de aventuras” 

(   ) A coleção de figurinhas  

(   ) O saco de moedas que guardava para viajar  

 

f) Qual era o sonho de Ellie quando criança? 

(   ) Morar no centro de uma grande Metrópole 

(   ) Pegar um barco e sair viajando mundo a fora  

(   ) Colecionar broches  

(   ) Construir uma linda e grande casa  

(   ) Viajar e morar no Paraiso das cachoeiras.  

 

g) O Paraíso das cachoeiras citado por Ellie fica em qual Continente? 

(   ) África  

(   ) Ásia  

(   ) Oceania  

(   ) América do Sul  

(   ) América Central  

 

h) Qual foi o segundo juramento que Carl fez a Ellie quando criança? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

i) Quem é Charles Muntz?  

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

j)  Quando Carl e Ellie já eram adultos e casados. Qual era a profissão de Carl: 

(   ) Vendedor de balões 
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(   ) Vendedor de roupas  

(   ) Guia de zoológico 

(   )  Atendente de balcão  

(   ) Cientista  

 

 

ATIVIDADE 3  

 

Em relação ao filme, Carl e Ellie já aparecem adultos, também a partir 

deste momento aparece um personagem chamado Russell (um menino 

escoteiro) que precisa ganhar a última medalha de escoteiro para completar sua 

coleção. No entanto precisa ajudar uma pessoa da Melhor Idade e Carl é 

escolhido. Considerando tais informações, responda:    

 

a) Enquanto casados, qual foi a grande decepção do casal? 

R: O fato deles não terem conseguirem terem filhos.  

 

b) Vendo que Ellie estava muito triste por ter perdido o bebê o que Carl fez para 

animá-la? Descreva.  

________________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

c) Ellie e Carl, quando eram Jovens e casados não conseguiam viajar ao 

Paraíso das cachoeiras, por ser uma viagem muito cara. Então resolveram 

guardar suas economias dentro de um vidro enorme. Mas as coisas não 

aconteciam bem como eles previam. Cite os fatos que ocorrem impedindo que 

eles fossem realizar este sonho.   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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d) Carl era um homem dedicado e sempre ajudava Ellie nas tarefas do lar. Certo 

dia, tirando pó da lareira, observa a pintura acima dela e olhava para Ellie que 

estava varrendo a casa com dificuldades devido a sua idade. Ele percebe que o 

tempo tinha passado e que eles não eram mais jovens. Carl decide fazer uma 

surpresa a Ellie: Compra as passagens, faz uma cesta de piquenique e convida 

Ellie para ir ao morro onde sempre se deitavam na grama para ver as nuvens no 

céu. Mas quando Ellie chegou lá, Carl percebeu que ela tinha dificuldade de 

subir a montanha.  Ellie estava doente. No Hospital ela entrega um objeto a Carl 

e o que acontece com ela?   

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

e) Qual é o único acessório que Carl nunca se esquece de por?  

_____________________________________________________________ 

 

f) Ao sentar-se na varanda, com qual situação Carl se depara? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

g) Como Russell se apresenta ao senhor Carl Fredericksen? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

g) Que situação faz com que Carl tome a atitude radical de querer realizar seu 

grande sonho? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

h) Qual era o objetivo de Russell ao ir a casa do senhor Carl Fredericksen? 

(   ) Vender balões  

(   ) Ganhar a medalha de mérito por ajudar um idoso  

(   ) Ganhar uma medalha de melhor aventureiro na selva 
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(   ) Perturbar o senhor Carl Fredericksen 

(  ) Levar para a civilização uma ave rara com penas coloridas encontrada no 

paraíso das cachoeiras  

 

i) Qual é a atitude de Carl quando Russel chega a primeira vez em sua casa? 

(   ) Carl aceita a atitude do menino  

(   ) Carl diz que não precisa de ajuda e bate a porta na cara do menino  

(   ) Carl ajuda a Russel a atravessar a rua 

(   ) Carl conta para a mãe do menino  

(   ) Nenhuma das respostas 

 

j) Quando a policial deixa o senhor Carl em casa e entrega um Folder em suas 

mãos, que tipo de música e empregada no filme e com qual objetivo? 

(   ) Causar euforia  

(   ) Indignação  

(   ) Comoção  

(   ) Alegria  

(   ) Surpresa  

 

k) Que significado tinha para Carl e para Russel salvar a Kevin? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

l) No final Russel consegue realizar seu objetivo? Que presente qual deu para 

Russel?  

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Professor: Apresente aos seus alunos um trecho do Estatuto do Idoso 

contendo os principais direitos que as pessoas da Melhor Idade devem 

conhecer, assim como todos da sociedade. Você pode encontrar esse 

o Estatuto do idoso Disponível no site: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm 

Se preferir, você pode fazer uma análise e discussão sobre o trecho 

citado abaixo.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
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ATIVIDADE 4 

 

Aluno! Faça uma leitura detalhada do texto: Estatuto do Idoso; tirando 

dúvidas com colegas e professores.  

 

Leitura complementar: Estatuto do Idoso25 

 

 Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade 

e dignidade. 

 Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

 I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 

públicos e privados prestadores de serviços à população; 

 II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 

específicas; 

 III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção ao idoso; 

                                                           
25

 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm Acesso em 11 de 
outubro de 2014. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
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  IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e 

convívio do idoso com as demais gerações; 

V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em 

detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de 

condições de manutenção da própria sobrevivência; 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de 

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de 

informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de 

envelhecimento; 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência 

social locais. 

IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de 

Renda. (Incluído pela Lei nº 11.765, de 2008). 

Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 

discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus 

direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do 

idoso. 

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras 

decorrentes dos princípios por ela adotados. 

Art. 5o A inobservância das normas de prevenção importará em 

responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. 

Art. 6o Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente 

qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 

conhecimento. 

 Art. 7o Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais do Idoso, previstos na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão 

pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta Lei. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11765.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8842.htm
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 Significado de Análise: 

 

Exame detalhado de cada seção que compõe um todo, buscando 

compreender tudo aquilo que o caracteriza: Comentário avaliativo ou crítico que 

busca entender ou descrever alguma coisa: análise de um filme, de uma obra de 

arte.  

 

Disponível em: http://www.dicio.com.br/analise/ - Acesso em 11 de outubro de 
2014.  
 

 

ATIVIDADE 5  

 

Aluno nesta atividade, após a leitura do trecho do Estatuto, faremos uma 

discussão sobre cada item desse documento.  Em caso de dúvidas você pode 

fazer anotações no caderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRA  

 
A “Palestra é uma conferência sobre determinado assunto, cultural ou 

científico; troca de ideias entre pessoas’”.  

Toda palestra deve ter uma preparação seja ela de qualquer tipo: 

educacional, de treinamento, motivação, marketing e outros.  

Professor: Este é um momento de reflexão para seus alunos que 

acontecerá por meio de palestra, para revisar as regras de convivência 

e do respeito ao idoso na sociedade. Você pode convidar pessoas da 

melhor idade ou uma pessoa da comunidade que fale sobre o direito da 

melhor Idade, para que possam trazer para seus alunos experiências de 

vida.  Lembre-se de orientar seus alunos quanto ao uso de uma 

linguagem mais formal neste tipo de situação.   

 

http://www.dicio.com.br/analise/
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 • Adequação da mensagem ao público; 

• Foco na mensagem; 

• Conteúdo rico e agregador; 

• Discurso organizado; 

• Linguagem adequada; 

• Melhor uso dos recursos audiovisuais. 

 

 Existem alguns pontos fundamentais a serem sugeridos e está 

disponível no site: http://www.academiadopalestrante.com.br/cursos/como-

planejar-e-apresentar-sua-palestra.  Acesso em 10 de outubro de 2014. 

 

 
 

ATIVIDADE 6 

 

Palestra sobre o Estatuto do Idoso e o respeito que os jovens e as crianças 

devem ter com as pessoas da Melhor Idade. Será convidada uma pessoa da 

comunidade que tenha conhecimento e convivência com pessoas da melhor 

idade, contribuindo com objetivo dessa proposta.  

Obs: Palestrante ainda ser designado.    

 

 

AVALIAÇÃO  

 
Nesta aula será feita uma avaliação participativa e formativa. Na leitura 

espera-se do aluno uma realização de leitura compreensiva do texto; ampliação 

do horizonte de expectativa; ampliação léxica identificação do tema; 

reconhecimento de palavras ou expressões que estabeleçam referência textual. 

Na oralidade, espera-se do aluno pertinência do uso dos elementos textuais, 

discursivos textuais e normativos; a utilização do discurso de acordo com a 

situação de produção; apresentação de ideias com clareza; na palestra, espera-

http://www.academiadopalestrante.com.br/cursos/como-planejar-e-apresentar-sua-palestra
http://www.academiadopalestrante.com.br/cursos/como-planejar-e-apresentar-sua-palestra
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se do aluno participação ativa em diálogos, discussões e uso da linguagem 

formal quando necessário.  

 

 

UNIDADE 5 

 AULA: 9 

TOTAL DE AULAS: 7 

 

TEMA 

Documentário acerca do “Trabalho escravo”      

 

OBJETIVOS  

 

 Possibilitar aos alunos um perfil de recepção crítica do documentário 

trabalho escravo que o faça relacionar com as suas vivências do seu 

cotidiano e que venham a compreender o verdadeiro significado de 

trabalho escravo. 

 Considerar o modo de produção de sentido, a maneira como estes 

conteúdos provocam significações, isto é, interpretações; 

 Debater o clímax e os fatores ideológicos presentes nestas narrativas; 

observar se esse filme é interdisciplinar e a que outras disciplinas ele se 

encaixar. 

 

 

METODOLOGIA  

 

“Trabalho escravo-Ação integrada” é um documentário com o tema sobre 

o trabalho escravo e ação integrada, o objetivo é resgatar as pessoas nessas 

condições dando qualidade profissional e apoio para ingressar no mercado de 

trabalho de uma forma digna.  “Trabalho escravo-Ação integrada”: é um 

documentário lançado no ano de 2013 e produzido pelo estúdio Forest 
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Comunicação com duração de 6 minutos e 58 segundos. Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=eCvkKmNpOP0. Acesso em 10 de outubro 

de 2014. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA AULA  

 

Vamos assistir ao documentário “Trabalho escravo-Ação integrada”, e 

após a exibição, conversaremos sobre o tema. Nele vocês poderão apresentar 

suas visões sobre o  vídeo com argumentos e exemplos sobre o significado  de 

trabalho escravo.   

 

 

ATIVIDADE 1 

Com base no documentário responda as seguintes questões:  

  

a) Qual a finalidade de um documentário? 

______________________________________________________________ 

 

b) O tema do comentário é trabalho escravo. Na sua opinião, por que este tema 

ainda é muito debatido no Brasil?  

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) Observando a linguagem utilizada no documentário. Que variedade linguística 

foi empregada? E quais pessoas utilizam este tipo de linguagem?  

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

d) Para você, que é trabalho escravo?  

https://www.youtube.com/watch?v=eCvkKmNpOP0.%20Acesso%20em
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________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

e) O que difere este texto multimodal/multissemiótico, dos outros textos vistos 

anteriormente?  

 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

f) Cite alguns exemplos de direitos trabalhistas que você tem conhecimento?  

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

g) Qual objetivo da produtora do Forest de Filmes, ao mostrar este tipo de 

documentário para a sociedade?   

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

h) O que mais lhe chamou atenção no documentário? Descreva.  

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

i) Identifique no documentário um exemplo do predomínio da emoção sobre a 

razão? Descreva.  

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Professor entre no site http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-

vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html para ter acesso à 

reportagem. Você pode trabalhar com seus alunos fazendo uma leitura, análise e 

uma discussão envolvendo esta reportagem com o documentário “Trabalho 

escravo ação integrada”. Você pode utilizar o questionamento abaixo ou pode criar 

outras questões, bem como outros recursos.   

 

http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html
http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html
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ATIVIDADE 2 

Caro leitor 

Acesse a reportagem do site da rede de Comunicação RBJ de 29 de maio 

de 2014, escrita por Evandro Artuzzi.  O título “Trabalhadores encontrados em 

situação precária em fazenda”. O contexto da reportagem foi constatado em 

Coronel Domingos Soares, na região de Pato Branco.26. 

 

Trabalhadores encontrados em situação precária em fazenda  

 
Na última quarta-feira (21), o Ministério Público do Trabalho (MPT-PR) 

firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com os proprietários da 

fazenda Bom Retiro, no município paranaense de Coronel Domingues Soares, 

região de Pato Branco, onde foram encontrados três trabalhadores em situação 

análoga à de escravo. Os trabalhadores realizavam atividades de corte [...] 

 

Disponível em:  http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-
vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html Acesso em 15 de 
outubro de 2014.  
 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3  

Após a observação detalhada da reportagem “Trabalho escravo - Ação 

integrada”, responda as questões que estão relacionadas ao tema:  

 

                                                           
26

 Disponível em: http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-vivendo-em-

situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html. Acesso em: 13 de outubro de 2014.  

Professor: Neste momento você direcionará seus alunos para uma  

discussão entre os colegas, com a sua mediação, sobre a reportagem 

propondo uma análise crítica dos aspectos positivos e negativos da 

reportagem.   

 

http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html
http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html
http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html
http://www.rbj.com.br/geral/trabalhadores-sao-encontrados-vivendo-em-situacao-precaria-em-fazenda-sudoeste-1040.html
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a) Que relação tem esta reportagem retirada do portal do RBJ da Cidade de 

Palmas-PR com o vídeo “Trabalho ação integrada”?  

 

b) Lendo a reportagem, para quem é destinada a multa recebida por danos 

morais coletivos e individuais?    

 

c) Na reportagem qual era o tipo de trabalho que os trabalhadores 

desempenhavam? 

 

d) Analisando a reportagem, por que essa situação foi considerada trabalho 

escravo? 

 

e) Em sua opinião, como deveria ser a situação desses trabalhadores, para não 

ser considerado trabalho escravo?  

 

f) A linguagem utilizada na reportagem é formal ou informal? Em sua opinião por 

que é usada essa linguagem?  

 

g) Qual é o objetivo dessa reportagem e onde ela foi veiculada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor: 

Faça uma pequena introdução do que é uma palestra e qual os 

objetivos. Não esqueça que palestra requer planejamento antecipado. Você 

pode acessar o link http://www.dicionarioinformal.com.br/palestra/ como 

apoio. Convide uma pessoa que tenha conhecimentos das leis trabalhistas e 

trabalho escravo para fazer uma palestra sobre o tema. Prepare uma 

conversa com seus alunos, deixando livre ao final da palestra para que eles 

possam perguntar e tirar dúvida. Após o palestrante se retirar, faça uma 

autoavaliação com seus alunos, ressaltando aspectos positivos e negativos 

deste tipo de atividade. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/palestra/
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ATIVIDADE 4  

Neste momento, vamos assistir a uma palestra com uma pessoa que 

tenha conhecimento dos direitos trabalhistas e serão abordados os seguintes 

assuntos:  

 Direitos e deveres do trabalhador 

 Salário Mínimo no Brasil e no Paraná; 

 Direitos básicos do trabalhador (décimo terceiro salario, férias, hora extra, 

intervalo da jornada de trabalho etc.); 

  Trabalho escravo;  

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 5  

 
Para terminar o tema, façam a leitura da reportagem sobre trabalho 

escravo tirada do portal R7 veiculado na internet dia 20 de novembro de 2014 

em que o título é “M. Officer é condenada por trabalho escravo; empresa pode 

ser banida de SP. Grife de roupas e empresa parceira terão de pagar R$ 100 mil 

de indenização”.  

 Antes de ver a reportagem, vamos conhecer quem é a empresa M. Officer.  

 

 

 

 

 

 

 

Professor: neste momento você poderá orientar seus alunos 

sobre dúvidas e questionamentos para fazer ao palestrante.  
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M.Officer. é condenada por trabalho escravo em São Paulo27 

 
 

 

 

 

 

“M. Officer é condenada por trabalho escravo; empresa pode ser 

banida de SP. Grife de roupas e empresa parceira terão de pagar R$ 100 mil 

de indenização” 

 

[...] A M5 Indústria e Comércio, empresa dona da marca de roupas 

M.Officer, foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 

São Paulo (TRT2-SP), por exploração de trabalho escravo em uma oficina 

clandestina que produzia peças da marca. A Empório Uffizi, subcontratada da 

M5, também foi processada. 

A ação judicial foi proposta por seis trabalhadores estrangeiros que foram 

resgatados este ano em uma ação fiscalizatória promovida [...] 

 

 

 

 

 
                                                           
27 Disponível em: http://noticias.r7.com/economia/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-

empresa-pode-ser-banida-de-sp-20112014 - acesso em 15 de outubro de 2014. 
 

Professor: O assunto abordado fala de uma marca de roupa famosa, no 

qual a reportagem retrata a condição precária em que seus trabalhadores 

são encontrados, mostrando que não só os trabalhadores do campo são 

submetidos aos trabalhos escravos, e sim, qualquer outro tipo de 

atividade. Está reportagem está disponível no site 

http://noticias.r7.com/economia/m-officer-e-condenada-por-trabalho-

escravo-empresa-pode-ser-banida-de-sp-20112014. Você pode realizar 

uma atividade em grupo, fazer um debate relacionando os textos 

anteriores com o tema “vida e trabalho escravo”.  

http://noticias.r7.com/economia/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-empresa-pode-ser-banida-de-sp-20112014
http://noticias.r7.com/economia/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-empresa-pode-ser-banida-de-sp-20112014
http://noticias.r7.com/economia/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-empresa-pode-ser-banida-de-sp-20112014
http://noticias.r7.com/economia/m-officer-e-condenada-por-trabalho-escravo-empresa-pode-ser-banida-de-sp-20112014
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ATIVIDADE 6  

 

Alunos, faremos um debate sobre a reportagem encontrada no site R7.  

Num segundo momento junte-se em grupos de 2 ou 3 elementos em que 

cada grupo fará uma análise  da reportagem da empresa M. officer, com a base 

na reportagens da RBJ, no documentário e na palestra sobre direitos 

trabalhistas. Você e seu grupo farão uma exposição oral da opinião a respeito do 

tema.   

Leve em conta as seguintes observações para conduzir sua exposição: 

 O que estes textos apresentam em comum? 

 O que você e seu grupo acharam relevante ou desnecessário? 

 O que foi novo para você?   

 E o que você e seu grupo acham que vai mudar em sua prática social 

daqui para frente a partir destas aulas que foram feitas com os textos 

multimodais vistos? 

 

 

ATIVIDADE 8  

 Leia o artigo de opinião Trabalho Escravo na Atualidade escrito por Orson 

Camargo 28, Colaborador do Brasil Escola.   

 

 

TRABALHO ESCRAVO NA ATUALIDADE 

 
[...]De acordo com o relatório da OIT de 2001, o trabalho forçado no 

mundo tem duas características em comum: o uso da coação e a negação da 

liberdade. No Brasil, o trabalho escravo resulta da soma do trabalho degradante 

com a privação de liberdade. Além de o trabalhador ficar atrelado a uma dívida, 

                                                           
28

  Orson Camargo- Graduado em Sociologia e Política pela Escola de Sociologia e Política de 

São Paulo – FESPSP Mestre em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAM. Disponível em :  http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-nos-dias-de-

hoje.htm - Acesso em 16 de outubro de 2014. 

http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-nos-dias-de-hoje.htm
http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-nos-dias-de-hoje.htm
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tem seus documentos retidos e, nas áreas rurais, normalmente fica em local 

geograficamente isolado. Nota-se que o conceito de trabalho escravo é universal 

e todo mundo sabe o que é escravidão. 

Vale lembrar que o trabalho escravo não existe somente no meio rural, 

ocorre também nas áreas urbanas, nas cidades, porém em menor intensidade. 

O trabalho escravo urbano é de outra natureza. No Brasil, os principais casos de 

escravidão urbana ocorrem na região metropolitana de São Paulo, onde os 

imigrantes ilegais são predominantemente latino-americanos, sobretudo os 

bolivianos, e mais recentemente os asiáticos, que trabalham dezenas de horas 

diárias, sem folga e com baixíssimos salários, geralmente em oficinas de 

costura. A solução para essa situação é a regularização desses imigrantes e do 

seu trabalho. [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 9  

 

Aluno agora que você tem conhecimento do que é um artigo de opinião 

escreva o seu artigo, como o tema “Trabalho escravo”. Lembrando que já foi 

visto as características que formam um artigo de opinião.     

 

 

Professor: Para ler na integra e disponibilizar para seus alunos 

este artigo de opinião entre no site disponível em:  

http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-nos-dias-de-

hoje.htm Acesso em: 28 de julho de 2015. 

   

http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-nos-dias-de-hoje.htm
http://www.brasilescola.com/sociologia/escravidao-nos-dias-de-hoje.htm
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Considerações gerais acerca do conteúdo proposto e a forma de avaliação 

das atividades na unidade didática 

 
A avaliação será realizada por meio da leitura, escrita e participação oral  

dos alunos ;a  participação individual e em grupo das atividades realizadas. 

Observando-se o uso da oralidade através de argumentações ao discutir e 

debater o tema proposto, a produção textual (artigo de opinião) e a 

autoavaliação.  

 Na escrita, espera-se do aluno clareza nas ideias; que elabore os textos 

atendendo às situações de produções propostas; dando continuidade temática; 

que ele use recursos textuais como coesão e coerência.  

Na leitura, espera-se do aluno que realize leitura compreensiva do texto; 

que localize informações explícitas e implícitas do texto; que perceba o ambiente 

que circula o gênero textual e identifique o tema.  

Na oralidade, que utilize a linguagem conforme a situação de produção 

(formal/informal); apresentando clareza em suas ideias; analisando os 

argumentos propostos pelo professor e os colegas nos gêneros trabalhados; 

enfim, que o aluno participe ativamente dos diálogos, relatos e discussões 

propostas durante a aplicação/execução das atividades.    
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